
ПОЛОЖЕННЯ 

про фестиваль-конкурс 

«Зірки Причорномор’я» 
 

14 - 17 січня 2019 р. 

 

І. Мета  і завдання 

 

 1.1. Фестиваль-конкурс «Зірки Причорномор’я» (далі Фестиваль)  

проводиться з метою виявлення і підтримки обдарованих дітей та учнівської 

молоді у різних видах мистецтва, стимулювання  творчої активності, 

сприяння розвитку та реалізації молодих митців, обмін досвідом, виховання 

поваги до культури  рідного краю. 

 

ІІ. Організатори Фестивалю 

 

 2.1. Організатором  Фестивалю  є Чорноморський національний 

університет ім. Петра Могили  

 

ІІІ. Умови та порядок  проведення Фестивалю 

 

 3.1.  Фестиваль проходитиме у м. Миколаєві  в Актовій залі ЧНУ ім. 

Петра Могили. 

 3.2. До участі у фестивалі необхідно подати заявку встановленого 

зразка (додається) та творчу характеристику до 10.01.2019 року на 

електронну адресу оргкомітету bird0504@gmail.com, або 54003, м. 

Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10. 

 3.3. Безпосередньо заявку можна подати у ЧНУ імені Петра Могили (1 

корпус університету, каб.203). Відповідальна особа: Монахова Олена 

Володимирівна (моб. тел. 0637617142) 

  

IV. Учасники Фестивалю 

 

 4.1. До участі у  Фестивалі запрошуються вихованці (учні) 

позашкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів віком від 14 до 

18 років. 

 Фестиваль проводиться у старшій віковій категорії 

  

 

V. Програма Фестивалю 
   

 5.1. Конкурсна програма: 

 14.01- вокальне мистецтво:  естрадний, джазовий    вокал (солісти, 

дуети, тріо, квартети); 

 15.01- хореографічне мистецтво:  

 - стилізація народного  танцю, сучасна обробка народного танцю,   
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 - сучасна хореографія (джаз, модерн, неокласика, контемп, хіп-хоп); 

 - естрадна хореографія; 

 16.01 - театральні колективи(естрадні мініатюри ,стендап, гумор); 

  

 14.01-17.01 - виставка декоративно-прикладного мистецтва; 
 5.3. Підведення підсумків і нагородження переможців. 

 

VI. Номінації, критерії оцінювання 

 

 1. Номінація  вокальне мистецтво 

 Солісти та ансамблі представляють  твір, тривалість якого не повинна 

перевищувати 5 хв. 

 Запис фонограми повинен бути  на  флеш-накопичувачі.  

 Можливе використання бек-вокалу, що не дублює партію соліста. 

 Твори повинні відповідати віковим  особливостям  вихованців та їх 

художньо-виконавським можливостям. 

 Виступи оцінюються журі за критеріями: 

 творча індивідуальність;  чистота виконання; відповідність репертуару 

вокально-технічним і віковим особливостям виконавця; володіння навиками 

вокального мистецтва; якість музичного супроводу; емоційність виступу; 

культура виконавської майстерності; сценічна культура; естетика 

зовнішнього вигляду; реалізація художнього задуму на основі усвідомлення 

музичної форми твору. 

  

 2. Номінація  хореографічне мистецтво 

 Колективи  можуть представляти 2 номери  у різних жанрах.  

Тривалість номеру не повинна перевищувати 4 хв.  

 Запис фонограми повинен бути на флеш-накопичувачі з обов’язковим 

посиланням на назву колективу та номер треку. 

 Виступи оцінюються журі за критеріями:  

 Оригінальність постановки номера; дотримання танцювальної лексики; 

виконавська майстерність;  загальне артистичне враження. 

  

 3. Номінація театральні колективи 

 Тривалість виступів до 7 хвилин.  

 Тематика конкурсних вистав не обмежуються. 

 Кількість учасників від кожного колективу не повинна перевищувати 

10 осіб. 

 Технічні вимоги: музичні фонограми мають бути на флеш - 

накопичувачі.  

 Вистави оцінює журі за такими  критеріями:   

художній рівень репертуару;  режисерський задум і засоби його втілення; 

рівень виконавської майстерності;  якість сценографії (декорації, костюми). 

музичне оформлення. 

 

. 

  



   

 4. Номінація   декоративно-прикладне мистецтво  

 До виставки  приймаються  творчі роботи вихованців у наступних 

номінаціях -  художня вишивка; мереживо; макраме, клаптикове шиття;  

розпис на тканині;  художня обробка дерева: різьба по дереву, інкрустація; 

вербовий прут;  художня обробка шкіри; бісероплетіння; декоративна 

іграшка (текстиль); художня обробка металу (скульптура малих форм, 

ювелірні вироби, карбування, кування); народна іграшка з глини; лялька-

мотанка; гончарство; вироби з пластиліну і полімерної глини; флористика; 

орігамі; квіллінг, скраббукінг; войлоковаляння .  

 На фестиваль не приймаються роботи, виконані за готовими схемами, 

викрійками, малюнкам, по фабричним або іншим тиражованим зразками. До 

кожної творчої роботи, представленої на конкурс, обов’язково повинен  бути 

представлений паспорт експонату (додаток 1),  а також список-реєстрація 

належної форми в чотирьох екземплярах для членів журі (додаток 2).  

Виставковий реквізит мати свій: стенди для площинних робіт та столи для 

об’ємних робіт. 

   
 Критерії оцінки:   відображення заявленої теми;   збереження та 

використання народних традицій в представлених роботах;   новаторство і 

оригінальність;    високий рівень майстерності, художній смак, техніка 

виконання;  відповідність роботи віку учнів;   естетичний вигляд виробу 

(оформлення вироби). 

Роботи повинні бути підписані на етикетці відповідно до категорій  –  

 І вікова категорія (6-10 р.)  на жовтому папері, 

          ІІ вікова категорія  (11-14 р.) на зеленому папері, 

 ІІІ вікова категорія (15-18 р.)  на червоному папері. 

 

 

Додаток 1 

                 

   Паспорт експонату 

П.І.Б. автора, вік  

Назва виробу  

Техніка виконання  

Навчальний заклад  

П.І.Б. керівника, 

контактний телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

в кількості 4 шт. 

 

 

 
Список-реєстрація учасників 

Фестивалю-конкурсу «Зірки Причорномор’я» 

номінація «Декоративно-прикладне мистецтво» -  

«Місто майстрів» 

 
повна назва навчального закладу 

№

  

П.І.Б. автора Вік Назва роботи Техніка 

виконання 

Примітки 

      

 

 

VII. Організаційний комітет   
 6.1. Для підготовки та проведення Фестивалю створюється оргкомітет, 

до складу якого входять представники ЧНУ ім. Петра Могили та фахівці (за 

згодою).  

 6.2. Персональний склад оргкомітету: 

 -  визначає загальну творчу концепцію  фестивалю; 

 - здійснює адміністративну та виконавчу роботу по проведенню 

фестивалю; 

 - встановлює форму заявки для участі у фестивалі; 

 - здійснює  підготовку, організацію та проведення фестивалю; 

 - формує і затверджує персональний склад журі; 

 - висвітлює інформацію у засобах масової інформації. 

 

VIII. Визначення і нагородження переможців 
 Склад журі Фестивалю-конкурсу  формується оргкомітетом. До складу 

журі запрошуються  компетентні спеціалісти, відомі діячі культури та 

мистецтва.  Склад журі оголошується перед початком  фестивалю-конкурсу. 

 Члени журі оцінюють  виступ учасників по десятибальній шкалі. 

Форма голосування обирається журі.   

 Переможці та володарі Гран-прі визначаються загальною сумою балів. 

 Звання лауреата призначається у відповідності до представлених 

номінацій. 

 Нагородження  лауреатів проводиться по закінченню фестивалю. 

Журі призначає також  заохочувальні призи: 

- за вірність національним традиціям; 

- за краще сучасне шоу; 

- приз глядацьких симпатій; 

- за краще музичне оформлення; 

- за збереження традицій  класичної спадщини; 

- за кращу балетмейстерську роботу; 
 

 



Рішення журі вважається остаточним і перегляду не підлягає.  

Журі залишає за собою право не присуджувати всі нагороди. 

  

 

IX. Авторські права 
 Всі матеріали (видавничі, аудіо, відео, кіно) створені на фестивалі  

засновники вважають своєю власністю, керуючись Законодавством України 

про збереження авторських прав, інтелектуальної власності. 

 Положенням про фестиваль, символіку можна користуватися тільки зі 

згоди засновника. 

 

 

Довідки за телефонами:  46-41-04, 

- 0637617142 Монахова Олена Володимирівна 

- 0681220791 Древіна Любов Петрівна 

 

Заявки та інформацію надсилати на е-mail: dird0504@gmail.com 


