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 методичної допомоги керівникам дитячих та юнацьких колективів,
взаємообмін творчим досвідом;
- збереження та піднесення на новий творчий рівень авторської пісні в
Україні шляхом популяризації жанру, привертання уваги до авторської пісні
широких верств суспільства.
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. Фестиваль проводиться за підтримки Департаменту освіти і науки
Запорізької обласної державної адміністрації.
2.3. 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 та місце проведення фестивалю.
3.1. Фестиваль проводиться з 18.10.2019 по 20.10.2019
3.2. Місце проведення - Позашкільний навчальний заклад «Міський Палац
дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області
за адресою: 69006 м. Запоріжжя, площа Запорізька, 1.
Довідки: приймальня (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
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IV. Учасники фестивалю.
4.1. До участі у Фестивалі запрошуються дитячі та юнацькі колективи
авторської пісні та окремі автори, автори музики на чужі вірші, виконавці,
дуети, ансамблі та поети (не більше одного учасника на делегацію). Вік
учасників від 6 до 21 року.
4.2. Склад делегації: 1 керівник та 5 вихованців. Чисельність квоти може
корегуватися. Для індивідуально заявлених учасників до 16 років супровід
батьків чи осіб, що їх заміняють, є обов’язковим.
V. Порядок проведення фестивалю.
5.1. Фестиваль поводиться протягом трьох днів за програмою ( додаток № 2)
та включає до себе профільні майстер класи, семінари керівників та
педагогів, тренінги, заключний концерт лауреатів.
5.2. За підсумками роботи майстер класів визначаються учасники концертних
програм 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).
5.3.2. Виконання пісень під фонограму не допускається.
5.3.3. Автори пісень та поети надають власні тексти у двох примірниках.
5.4. Формування навчальних груп.
5.4.1. Для знайомства учаснику пропонується підготувати візитівку (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 досягягнення колективу: резюме
колективу (1-2 сторінки), короткий опис творчого методу роботи, навчальну
програму, якщо така є.
5.6. Із собою бажано мати: зошит, письмові приладдя (ручку, олівець, гумку),
нотний зошит, спортивну форму та килимок (для занять з сценічного руху).
Для дітей 6-9 років - кольорові олівці.

3

VI. Підведення підсумків та нагородження.
6.1. Учасники Фестивалю, які успішно пройшли навчання у профільних
майстер класах, отримують Сертифікат про проходження початкового курсу
навчання з вказаних дисциплін, які викладалися на навчальних заняттях.
6.2. Переможці визначаються у номінаціях: автор пісень, автор музики на
чужі вірші, виконавець, дует, ансамбль, поет; «Приз глядацьких симпатій
фестивалю «Сонячний зайчик». Можуть бути встановлені додаткові
заохочення.
VII. Фінансові умови.
7.1. Проїзд, проживання, харчування учасників здійснюються за рахунок
організації, яка відряджає, або інших джерел фінансування не заборонених
чинним законодавством України.
VIII. Документація.
8.1. Для участі у Фестивалі необхідно до 10.10.2019 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.
IX. Умови проживання та харчування учасників.
9.1.Проживання та харчування учасників фестивалю здійснюється за
рахунок сторони, що відправляє. Приблизна вартість проживання та
харчування надається(додаток № 5).
9.2. Проживання та харчування педагогів, які ведуть творчі майстерні 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.theatre-ap.cc.ua/pages/sz.html
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Додаток № 1
СКЛАД
організаційного комітету
ХІ відкритого дитячо – юнацького фестивалю - майстерні
авторської (бардівської) пісні «Сонячний зайчик»

Голова оргкомітету:
Вітковська Наталія Володимирівна – заступник директора департаменту
- начальник управління з питань розвитку освіти департаменту освіти і
науки Запорізької міської ради (м. Запоріжжя).
Члени оргкомітету:
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 –
виходної 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);
Сєлєзєнєв Жан Володимирович – музичний керівник Театру поетичної
пісні (технічне забезпечення фестивалю);
Ігнатьєва Наталія Миколаївна – театрознавець, журналіст (прес-аташе
фестивалю);
Ильїнський Олег Олегович – відео та фотозйомка фестивалю;
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Дегтяренко Олена Петрівна – організатор питань з поселення, харчування
та трансфер учасників під час фестивалю;
Тищенко Олена Анатоліївна – член батьківської ради гуртка авторської
пісні ПНЗ «МПДЮТ»;
Калініченко Ксенія Миколаївна – виконавчий директор Всеукраїнського
об’єднання діячів авторської пісні.
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Додаток № 2
Програма проведення фестивалю - майстерні
18 жовтня( п’ятниця):
до

11.00 – заїзд учасників до гуртожитку;
11.00 – нарада педагогів;
12.00-12.30 – реєстрація учасників у ПНЗ «МПДЮТ»;
12.30-13.00 – обід;
13.00-13.30 – відкриття фестивалю;
13.30-16.20 – «зустріч - знайомство»;

Навчальні заняття:
16.30-17.50

психологічний тренінг,
акторська майстерність / сценічний рух,
режисура пісні / авторська пісня,
гітара,
вокал,

18.00 - 18.30

вечеря,

18.40 - 19.20

психологічний тренінг,
акторська майстерність / сценічний рух,
режисура пісні / авторська пісня,
гітара,
вокал

19 жовтня( субота):
09.00-09.30 – сніданок,
Навчальні заняття:
09.40 - 11.00 - теорія авторської пісні,
11.10 -12.30 - сценічна мова,
12.45 - 13.15 – обід.
13.30 - 18.50 - акторська майстерність,
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13.30 - 15.20 - вокал,
15.30 - 16.50 - режисура пісні,
17.00 - 18.20 - гітара,
18.20 - 18.50 – вечеря,
19.00 -20.00 - концерт на малій сцені.
20 жовтня( неділя):
08.00 - 09.00 – сніданок,
09.00 - 10.20 - сценічний рух,
10.00 - 11.00 - семінар керівників та педагогів,
11.30 - 12.15 - підготовка до заключного концерту,
12.30 - 14.30 - закриття фестивалю.
15.0 -15.30 - обід,
з 16.00 - від’їзд учасників.
Програма проведення фестивалю може корегуватись. Склад педагогів, які
ведуть творчі майстерні уточнюється.
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Додаток 3
Заявка
на участь у ХІ Дитячо-юнацькому відкритому всеукраїнському
дитячо-юнацькому фестивалю-майстерні
авторської (бардівської) пісні.
1. Прізвище
2. Ім’я та по-батькові
3. Вік, дата народження
4. Домашня адреса
5. Телефон
дом.
моб.
6. Назва колективу
7. Керівник колективу
8. Номінація
 автор
 дует
 автор музики на чужі вірші
 ансамбль
 виконавець авторської
 поет
пісні
9.
Твори, що виконуються на майстерні
1.
2.
3.

Додаткова інформація:
1. Місце навчання
2. Скільки років займаєтесь авторською
піснею
3. Улюблені
авторивиконавці
4. Участь у фестивалях,
конкурсах (місце, рік,
перемоги)
5. Що чекаю від
фестивалю
Дата заповнення
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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 виконавець поет (залишити необхідне)
інше
14. Педагогічною діяльністю
займаюсь з
15. Улюблені авторивиконавці
16. Участь у фестивалях,
конкурсах
(місце, рік, перемоги)
17. Що чекаю від
фестивалю
18. Побажання (заповнити в останній день)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010
№2297 – VI
Я, ____________________________________________________________________
даю згоду на обробку моїх персональних даних членами Оргкомітету
фестивалю в рамках організації та проведення даного фестивалю.
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Додаток 5
Умови проживання,
проїзду по місту та харчування
(орієнтовна вартість)

Вартість
Кількість

сніданку
обіду
вечері
сніданків
обідів
вечерь

—
—
—
—2
—3
—2

Разом
Вартість проживання в гуртожитку однієї доби —
Разом
2 доби

50 грн.
60 грн.
50 грн.

380 грн.
100 грн. на одну особу
200 грн.

Прохання мати при собі не менш ніж 750 грн. на особу*
* У зв'язку з цінами, що постійно змінюються, маємо прохання уточнювати умови
проживання та харчування у робочому порядку.
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