
У К Р А Ї Н А
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Про проведення обласного етапу
Всеукраїнського фестивалю
музичного мистецтва «На крилах гармонії»

На виконання наказу департаменту освіти і науки від 13.01.2017 № 8 «Про 
затвердження Плану обласних організаційно-масових заходів з дітьми та 
учнівською молоддю на 2017 рік за основними напрямками позашкільної 
роботи», відповідно до листа Донецької обласної адміністрації департаменту 
освіти і науки №01/17-0339 від 16 березня 2017 р., з метою успадкування 
духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, 
формування особистісних рис громадянина Української держави 21 квітня 2017 
р. (за окремим графіком) відбудеться обласний етап Всеукраїнського фестивалю 
музичного мистецтва «На крилах гармонії» (далі - Фестиваль).

Пропонуємо здійснити заходи щодо проведення відбіркового етапу 
Фестивалю в містах та районах відповідно до інформаційно-методичних 
рекомендацій (додаються) та забезпечити участь дітей-переможців в обласному 
етапі Фестивалю.

Для участі в обласному етапі Фестивалю необхідно до 14 квітня 2017 р. 
надіслати заявки переможців відбіркового етапу на електронну адресу: 
obl.festival@gmail.com з поміткою «На крилах гармонії».

Контактна особа: Моісєєнко Оксана Володимирівна (099-533-25-28)

вул. Центральна, 39, м. Слов’янськ, Донецька область, 84122, e-mail: donopdut@ukr.net

Директорам позашкільних 
навчальних закладів художньо- 
естетичного напрямку міських 
рад, райдержадміністрацій та 
об’єднаних територіальних громад

В.о. директора ОПДЮТ О.М. Канзюба

mailto:obl.festival@gmail.com
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Додаток
до листа ОПДЮТ 
М  0 # :  2017 р.

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо участі в обласному етапі 

Всеукраїнського фестивалю музичного мистецтва «На крилах гармонії»

Відповідно до Положення про Всеукраїнський фестиваль музичного 
мистецтва «На крилах гармонії» (далі - Фестиваль) та наказу Міністерства 
освіти і науки України від 27.12.2016 № 1626 «Про затвердження Плану 
всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 
учнівською молоддю на 2017 рік (за основними напрямами позашкільної 
освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів на 2017 рік» 21 квітня 2017 р. (за окремим 
графіком) відбудеться обласний етап Фестивалю.

До участі у фестивалі запрошуються вихованці (учні) позашкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих та інших навчальних 
закладів.

Начальникам міських та районних відділів освіти:
1. Під час організації та проведення відбіркового етапу Фестивалю 

дотримуватись вимог інформаційно-методичних рекомендацій щодо 
проведення Всеукраїнського фестивалю музичного мистецтва «На 
крилах гармонії» (додаються).

2. Для визначення переможців відбіркового етапу Конкурсу 
призначити журі.

3. У разі порушення терміну їх подання або невірного оформлення, 
питання про участь в Фестивалі вирішуватимуся оргкомітетом.

Контактна особа: Оксана Володимирівна Моісєєнко, тел. 099-533-25-28



Додаток
Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо участі в обласному етапі 
Всеукраїнського фестивалю 

музичного мистецтва 
«На крилах гармонії» (п. 1)

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення 
Всеукраїнського фестивалю музичного мистецтва «На крилах гармонії»

1. Мета і завдання
1.1 Всеукраїнський фестиваль музичного мистецтва «На крилах гармонії» 
(далі -  фестиваль) проводиться з метою збереження та збагачення 

національних традицій музичного мистецтва, виявлення та підтримки 
обдарованих дітей та молоді.

Основні завдання фестивалю:

- розвиток, підтримка та популяризація кращих зразків музичного 
мистецтва серед дітей та юнацтва;

- залучення дітей до відродження та становлення кращих традицій 
національної музичної спадщини України;

- знайомство з музичним репертуаром вокально-хорових та 
інструментальних колективів, ансамблів і солістів;

- підвищення професійної майстерності керівників та виконавців;
- сприяння встановленню творчих зв’язків між музичними колективами, 

подальше зміцнення творчої співдружності колективів професійного і 
самодіяльного мистецтв;

- створення умов для дружніх стосунків між конкурсантами, спілкування 
та творчого єднання;

- збагачення репертуару колективів творами української класичної 
спадщини, а також високохудожніми сучасними творами;

- пізнання сторінок історії розвитку в Україні народного 
інструментального музичного виконавства, як важливої складової 
української музичної культури.

2. Організатори
2.1. Український державний центр позашкільної освіти Міністерства 

освіти і науки України, управління освіти і науки Херсонської обласної 
державної адміністрації, управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
Херсонської обласної державної адміністрації, управління освіти і науки 
Херсонської міської ради, управління культури Херсонської міської ради та 
Херсонський Таврійський ліцей мистецтв.



З. Журі

3.1. Журі фестивалю затверджується Українським державним 
центром позашкільної освіти.

4. Учасники

4.1. До участі у фестивалі запрошуються хорові, вокальні, вокально- 
інструментальні виконавські колективи, оркестри, солісти-інструменталісти, 
солісти-вокалісти позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних 
навчальних закладів України віком від 6 до 18 років.

4.2. Фестиваль проводиться з 20 до 26 червня 2017 року на базі 
оздоровчого табору «Дивосвіт» села Роздольного Каланчацького району 
Херсонської області на березі Джарилгацької затоки.

5. Порядок проведення фестивалю
5.1. Фестиваль проводиться серед дітей та молоді у чотирьох вікових 

категоріях:

- молодша вікова категорія -  6 -  10 років;

- середня вікова категорія -  11 -  14 років;

- старша вікова категорія -15 -  18 років;

- змішана вікова категорія.

5.2. Учасники можуть брати участь в одній або у кількох номінаціях:

номінація «Інструментальне мистецтво»:

- солісти-інструменталісти;
- дуети, інструментальні ансамблі та ансамблі фольклорної музики;
- вокально-інструментальні ансамблі;
- оркестри.

номінація «Вокальне мистецтво»:
- солісти;
- дуети, вокальні ансамблі;
- хорові колективи (академічні, народні).

5.3. Конкурсанти виконують 2 різнохарактерні твори у кожній
заявленій номінації загальною тривалістю для солістів, дуетів, ансамблів -  до 
10 хв. та до 15 хв. для оркестрів.

5.4. Для участі у фестивалі необхідно надіслати до 01 червня 2017 
року заявку до Оргкомітету за адресою: 73042, м. Херсон, вул. Вишнева 
(Блюхера), 44 Херсонський Таврійський ліцей мистецтв (додаток № 3) або 
на електронну адресу: Ініт 109@ukr.net . Для кожної номінації заявка 
оформлюється окремо.

mailto:109@ukr.net


5.5. Програмою фестивалю передбачається:

- урочисте відкриття фестивалю;

- презентація колективів (художній номер «Візитка» від кожного - 
колективу, учасника);

- проведення фестивальних програм за жанрами;

- дискотеки, конкурси, перегляд фільмів;

- екскурсійно -  розважальна програма, до якої входять 
екскурсії містом Херсон, до заповідника Асканія-Нова та інших 
історичних пам’яток Херсонщини (за рахунок учасників);

- урочисте закриття фестивалю.

6. Конкурсна програма фестивалю

6.1. Конкурсна програма складається відповідно до поданих заявок.

6.2. Для участі у церемонії відкриття фестивалю колектив має 
підготувати візитну картку тривалістю до 2-х хвилин.

6.3. Фонограми для виступів надаються на CD-диску чи флеш 
накопичувачі.

6.4. Конкурсна програма проходить на відкритому сценічному 
майданчику, розміром 10 м. х 8 м.; стандартний одяг сцени; наявність 
музичної та світлової апаратури, відеопроектор, екран.

7. Критерії оцінювання

7.1. Учасники фестивалю оцінюватимуться за наступними критеріями:

художній рівень репертуару;

аранжування супроводу;

рівень виконавської майстерності;

чистота виконання;

техніка виконання;

емоційність;

передача художнього образу; 

цілісність виконання твору; 

реалізація задуму;



артистичність;

володіння інструментом;

розкриття творчого задуму;

відповідність обраної тематики віку виконавців;

сучасність, креативність, складність репертуару;

оригінальність сценічного твору;

сценічна культура (костюми, художнє оформлення, якість 
музичного матеріалу).

8. Визначення та нагородження переможців

8.1. Володаря Гран-Прі і переможців фестивалю визначає журі.

8.2. Журі залишає за собою право не присуджувати Гран -  Прі.

8.3. Переможці фестивалю нагороджуються дипломами лауреатів І-ІІІ 
ступенів Всеукраїнського фестивалю музичного мистецтва «На крилах 
гармонії». Учасники, які не стали переможцями, отримують диплом учасника 
фестивалю.

9. Фінансування

9.1. Фестивальна зміна розрахована на 7 днів. Орієнтовна вартість 
проживання та 5-разове харчування становить 350 грн./добу для однієї особи.

9.2. Форма оплати -  готівковий та безготівковий розрахунок.

9.3. Реквізити: ПП «ДОТ «Дивосвіт»

р/р 26008303837 

«Райффайзен банк Аваль»

ОКПО 37125860

МФО 380805

тел./факс (0552) 37-65-40

ел. пошта: info@dot-duvosvit.com.ua

9.4. Участь у фестивалі підтверджується на підставі заявок та 
передоплати (за 14 днів до початку фестивалю).

9.5. За наявності 16 учасників творчого колективу для керівника 
передбачено безкоштовне проживання та харчування.

9.6. Фінансові витрати на проїзд, проживання та харчування 
здійснюються за рахунок відряджаючої сторони або інших джерел не 
заборонених чинним законодавством України.

mailto:info@dot-duvosvit.com.ua


10. Документація

10.1 Заявка на участь у фестивалі та 2-3 фотографії учасників для 
оформлення буклету фестивалю (подається у встановлені терміни згідно з 
пунктом 5.4. інформаційно-методичних рекомендацій).

10.2. Для інформаційного забезпечення та підготовки буклету 
фестивалю до заявки додається інформаційний лист (творча біографія, цікаві 
факти з життя колективу, кольорові фото в електронному варіанті).

10.3. Списки колективу завірені керівником закладу.

10.4. Кожен учасник фестивалю повинен мати медичну довідку про 
можливість перебування у дитячому колективі та копію свідоцтва про 
народження.

Питання, які не висвітлено в Інформаційно-методичних рекомендаціях, 
вирішує Оргкомітет.




