Положення
про ХІІІ Всеукраїнський дитячо-юнацький (дистанційний)
фестиваль – майстерню авторської (бардівської) пісні
«Сонячний зайчик»
з 22 жовтня по 24 жовтня 2021 року, м. Запоріжжя
I. Мета та завдання.
1.1. Відкритий дитячо-юнацький дистанційний фестиваль - майстерня
авторської (бардівської) пісні «Сонячний зайчик» (далі - Фестиваль)
проводиться з метою сприяння вихованню у дітей та молоді патріотичних
почуттів, любові та поваги до своєї країни; розвитку та вдосконалення в Україні
традиції системної освіти дітей та молоді в галузі авторської пісні; залучення
дітей та молоді до пісенної та поетичної творчості, виховання на кращих
зразках класики авторської пісні, показу творчих досягнень молодих
виконавців, які працюють у напрямі бардівської пісні, виявлення та підтримки
обдарованих дітей та молоді, подальшого розвитку їх творчих здібностей,
обміну досвідом роботи керівників творчих колективів та педагогів, збереження
творчих зв’язків між представниками дитячо-юнацького руху авторської пісні
та виведення їх на новий рівень в умовах карантину.
1.2. Основними завданнями фестивалю є:
- об’єднання творчих та організаційних зусиль дитячих та юнацьких колективів
авторської пісні України;
- залучення до роботи з талановитими дітьми найкращих педагогічних кадрів у
галузі авторської пісні;
- надання учасникам фестивалю нових, актуальних знань для творчої роботи в
умовах карантину;
- надання методичної допомоги керівникам дитячих та юнацьких колективів,
взаємообмін творчим досвідом;
- збереження та піднесення на новий творчий рівень авторської пісні в Україні,
привертання уваги до авторської пісні широких верств суспільства шляхом
популяризації її в соціальних мережах.
II. Організатори Фестивалю.
2.1. Організаторами Фестивалю є департамент освіти і науки Запорізької
міської ради, Позашкільний навчальний заклад «Міський Палац дитячої та
юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області (далі ПНЗ
«МПДЮТ»).
2.2. Роботу з організації та проведення Фестивалю здійснює оргкомітет, який
забезпечує підготовку та проведення Фестивалю, визначає, процедуру
прийняття рішень, якщо виникає необхідність – вносить зміни до програми.

(Склад оргкомітету – додаток №1)
III. Терміни, локації та партнери проведення фестивалю.
3.1. Фестиваль проводиться з 22 жовтня по 24 жовтня 2021 року.
3.2. Локації проведення:
- Позашкільний навчальний заклад «Міський Палац дитячої та юнацької
творчості» Запорізької міської ради Запорізької області за адресою: 69006 м.
Запоріжжя, площа Запорізька, 1;
- приватні оселі (особисті кабінети) та офіційні установи в населених пунктах
України, з яких до zoom-конфереції під’єднуються організатори, учасники та
педагоги фестивалю.
3.3.
Партнери фестивалю – Дніпропетровське міжобласне відділення
Національної Спілки театральних діячів України, Всеукраїнське об’єднання
діячів авторської пісні України (м. Дніпро-Запоріжжя), Запорізький Центр
авторської пісні, Театр поетичної пісні О.Алексєєвої (м.Запоріжжя), Інтернетклуб авторської пісні «Співаємо разом!» (м. Харків).
Довідки: приймальня ПНЗ «МПДЮТ» (061) 236-48-45, електронна адреса:
dvorec.gordiy@gmail.com. Контактна особа - Алексєєва Олена Іванівна
(097)300-68-96, електронна адреса alexeeva.zap@gmail.com
IV. Учасники фестивалю.
4.1. До участі у Фестивалі запрошуються представники дитячих та юнацьких
колективів авторської пісні та окремі автори, автори музики на чужі вірші,
виконавці та поети (не більше одного учасника на делегацію), дуети та ансамблі
(за попередньою домовленістю). Вік учасників від 6 до 21 року.
4.2. Склад учасників: 1 керівник та до 5 вихованців. Квота може корегуватися.
V. Порядок проведення фестивалю.
5.1. Фестиваль поводиться протягом трьох днів за програмою (додаток № 2) та
включає до себе лекції, навчальні заняття, майстер-класи та тренінги,
тематичні концертні програми, семінари керівників та педагогів, заключний
концерт. Всі заходи фестивалю проходять у форматі zoom-конференцій, вхід до
яких здійснюється згідно поданих заявок з обов’язковим зазначенням імені та
прізвища.
5.2. За підсумками роботи майстер-класів формуються концертні програми
Фестивалю.
5.3. Умови проведення Фестивалю:
5.3.1.Учасникам пропонується підготувати для творчої роботи три пісні (одна
обов’язково з класичного репертуару – І. Жук, О. Богомолець, Б. Окуджава, Ю.
Візбор, Ю. Кім та інші) або три поетичних твора (для поетів)
5.3.2. Виконання пісень під фонограму не допускається.
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5.3.3. Автори пісень та поети надають власні тексти у двох примірниках разом
із заявками на участь у фестивалі
5.4. Формування навчальних груп.
5.4.1. Для участі у «Зустрічі-знайомстві» учаснику пропонується підготувати
одну пісню чи вірш.
5.4.2. За підсумками знайомства будуть сформовані (за рівнем підготовки та
віком) навчальні групи.
5.5. Керівникам пропонується підготувати у друкованому вигляді та на
електронному носії інформацію про досягнення колективу: резюме колективу
(1-2 сторінки), короткий опис творчого методу роботи, навчальну програму,
якщо така є.
VI. Підведення підсумків та нагородження.
6.1. Учасники та керівники колективів отримують Сертифікати про участь у
Фестивалі із зазначенням дисциплін, які викладалися на навчальних заняттях.
6.2. Переможці визначаються за підсумками роботи учасників на Фестивалі у
номінаціях: автор пісень, автор музики на чужі вірші, виконавець, дует,
ансамбль, поет; «Приз симпатій фестивалю «Сонячний зайчик». Можуть бути
встановлені додаткові заохочення.
6.3. Сертифікати та Дипломи призерів та лауреатів Фестивалю буде надіслано
учасникам в електронному вигляді та поштою впродовж десяти днів після
закінчення заходу.
VIІ. Технічне забезпечення фестивалю.
7.1. Відеозв’язок учасників у форматі zoom-конференції, відеотрансляцію на
ФБ та на каналі YouTube (у разі необхідності) забезпечують партнери
Фестивалю (дивись – 3.3).
7.2. Канали зв’язку для поточної комунікації між оргкомітетом та учасниками
фестивалю буде повідомлено додатково.
7.3. Участь у конференціях сторого модерується. Ідентифікаторі конференцій
будуть повідомлені керівникам колективів.
7.4. Всім учасникам фестивалю пропонується встановити та зареєструвати
програму ZOOM або оновити вже діючу програму до останньої версії.
7.5. Всім учасникам згідно з поданими заявками, а також педагогам та
керівникам колективів пропонується участь у технічній репетиції, що
відбуденься 19.10.2021. Вхід до конференції виключно з зазначенням імен та
прізвищ. Час проведення технічної репетиції буде оголошего додатково.
7.6. Контактна особа з технічних питань – Сєлєзєнєв Жан Володимирович –
(067) 149-03-59 (Viber, Telegram), електронна адреса jeanselez@gmail.com,
facebook.com/jeanselez
VIІI. Фінансові умови.
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8.1. Участь у фестивалі безкоштовна.
IХ. Документація.
9.1. Для участі у Фестивалі необхідно до 11.10.2021 року подати заявку за
формою, визначеною у Положенні (додаток № 3) та анкету керівника (додаток
№4) в електронному вигляді на електронні адреси: dvorec.gordiy@gmail.com
та alexeeva.zap@gmail.com.
X. Забезпечення роботи оргкомітету.
10.1. Харчування педагогів, що ведуть творчі майстерні на локації ПНЗ
«МПДЮТ» та членів оргкомітету (у разі необхідності), здійснюється за рахунок
організаторів.
Ознайомитися з матеріалами попередніх фестивалів можна на сторінці сайту
Театру поетичної пісні під керівництвом О. Алексєєвої http://www.theatreap.cc.ua/pages/sz.html
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Додаток № 1
СКЛАД
організаційного комітету
ХІІІ Всеукраїнського дитячо – юнацького фестивалю - майстерні
авторської (бардівської) пісні «Сонячний зайчик»
Співголови оргкомітету:
Шкура Геннадій Анатолійович - директор Українського державного центру
позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України (м. Київ)
Романчук Станіслав Юрійович - директор департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради (м. Запоріжжя).
Члени оргкомітету:
Педоренко Олена Василівна- заступник директора Українського державного
центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України (м. Київ)
Вітковська Наталія Володимирівна – заступник директора департаменту начальник управління з питань розвитку освіти департаменту освіти і науки
Запорізької міської ради (м. Запоріжжя).
Вітер Антоніна Леонідівна – головний спеціаліст відділу моніторингу,
комплексного аналізу та прогнозування управління з питань розвитку освіти
департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (м. Запоріжжя);
Маринюк Людмила Вікторівна - директор Позашкільного навчального
закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської
ради Запорізької області (м. Запоріжжя);
Горлова Світлана Валентинівна - заступник директора з навчально –
виховної роботи Позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої
та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області
(м. Запоріжжя);
Шевкунова Олена Романівна – завідуюча відділом Позашкільного
навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості»
Запорізької міської ради Запорізької області (м. Запоріжжя);
Алексєєва Олена Іванівна - керівник гуртка авторської пісні Позашкільного
навчального закладу «Міський Палац дитячої та юнацької творчості»
Запорізької міської ради Запорізької області, художній керівник Театру
поетичної пісні, м. Запоріжжя, художній керівник Фестивалю;
Сєлєзєнєв Жан Володимирович – музичний керівник Театру поетичної пісні
(модерація zoom-конференцій), м. Запоріжжя;
Алексєєв Кирило Миколайович – автор-виконавець, звукорежисер
(соорганизатор zoom-конференцій), м. Київ.
Чуприна Ганна Олександрівна – журналіст (прес-аташе фестивалю),
м. Запоріжжя;
Чак Борис Юхимович – відео та фотозйомка фестивалю, м. Запоріжжя;
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Суровикіна Олена Тимофіївна – член Ради Всеукраїнського об’єднання діячів
авторської пісні України та Запорізького Центру авторської пісні
(координатор zoom-конференцій в режимі телефонного зв’язку), Запоріжжя;
Толмачова Ольга Олександрівна – член батьківської ради гуртка авторської
пісні ПНЗ «МПДЮТ», м. Запоріжжя;
Риженко Олег Едуардович – голова Інтернет-клубу авторської пісні
«Співаємо разом!» (головний адміністратор zoom-конференцій), м. Харків.

6

Додаток 2
Програма проведення фестивалю-майстерні
22 жовтня, п’ятниця:
12.00-12.45 – педагогічна нарада
13.00-13.30 – обід
14.00 -16.45 – відкриття фестивалю, «зустріч-знайомство»
Навчальні заняття:
17.00 -17.45 – Лекція «Особливості використання zoom-платформ для
музичних трансляцій»
17.45 - 18.15 – ужин
18.15- 19.15 – Обговорення дня з педагогами та керівниками
23 жовтня, субота
Навчальні заняття:
9.30-10.00 -завтрак
10.30 - 11.15 – Лекція для керівників
11.30 - 12.15– - закриті чати: режисура пісні, поезія, акторська майстерність,
основи сценарної роботи
з 12.15 - обід в індівідуальному порядку
12.30 -14.45 - закриті чати: режисура пісні, поезія, акторська майстерність,
основи сценарної роботи
15.00-15.45 - - закриті чати: режисура пісні, поезія, акторська майстерність,
основи сценарної роботи
16.00 -17.45 Тематична зустріч-концерт.
17.45- 18.15 - ужин
18.15 -20.00 Обговорення дня з керівниками та підведення підсумків
фестивалю.
24 жовтня, неділя
09.00 - 09. 30 - завтрак
10.00 – 11.30 - Обговорення фестивалю з учасниками
11.30-12.15 підготовка до заключного концерту
12.30-14.30 Заключний концерт , нагородження.
14.30 – 15.00 - обід
15.00 – 18.00 – Майстер-класи для керівніків колективів з режисури пісні,
ритмічного сольфеджіо, гітарного акомпанементу (за бажанням)
Програма проведення фестивалю може корегуватися. Склад педагогів, що
ведуть творчі майстерні уточнюється.
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Додаток 3
Заявка
на участь у ХІІІ Всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі-майстерні
авторської (бардівської) пісні.
1. Прізвище
2. Ім’я та по-батькові
3. Вік, дата народження
4. Домашня адреса
5. Електронна адреса
6. Телефон
7. Назва колективу
8. Керівник колективу
9.
Номінація: автор, автор музики на чужі вірші, виконавець ,
авторської пісні, дует, ансамбль, поет.
10.
1.

Твори, що виконуються *

2.
3.
 Додаткова інформація:
1. Місце навчання
2. Скільки років займаєтесь авторською
піснею
3. Улюблені
автори-виконавці

4. Участь у фестивалях,
конкурсах (місце, рік, перемоги)
5. Що очікую від
фестивалю
Дата заповнення

* Для авторів пісень та поетів обов’язково надіслати тексти власних творів в електронному вигляді.
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Додаток 4
Анкета керівника
4. Прізвище
5. Ім’я та по-батькові
6. Домашня адреса
7. Домашній, робочий
та мобільний телефон
8. Електронна адреса
9. Назва колективу
10. Місце знаходження
колективу, адреса
закладу, телефони,
електронна адреса
11. З якого року керуєте
цим колективом
12. Ваша освіта та фах
13. автор пісень
автор музики
інше (залишити необхідне)

виконавець

поет

14. Педагогічною діяльністю
займаюсь з
15. Улюблені авторивиконавці
16. Участь у фестивалях,
конкурсах
(місце, рік, перемоги)
17. Що очікую від
фестивалю
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