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від 24.09.2021р № 09-35

Директорам обласних, Київського
міського центру, палаців дитячоюнацької творчості естетичного
виховання, державних будинків
художньої та технічної творчості
Шановні колеги!
Відповідно до листа Позашкільного навчального закладу «Міський Палац
дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області від
17.09.2021 року № 6.4/153 «Про зміну форми проведення фестивалю-майстерні» з
обов’язковим виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 13
вересня 2021 р. № 954 (ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677), повідомляємо
вам, що Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль-майстерня авторської
(бардівської) пісні «Сонячний зайчик», який має відбутися з 22 по 24 жовтня 2021
року, буде проведений у дистанційному форматі. Зміни до умов (лист
Українського державного центру позашкільної освіти від 15. 09. 2021 р. № 09 – 21)
додаються.
Детальна інформація за тел.: у м. Київ – (044) 253 - 01 - 05 (контактна особа
Алла Наумець); у м. Запоріжжя – (061) 236 - 48 - 45 (приймальня/факс), (097) 300 68 - 96 (контактна особа Олена Алексєєва).
Додатки: на 4 арк.
Директор

Геннадій ШКУРА

Алла Наумець (044) 253 01 05

Додаток
до листа УДЦПО
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від 24.09.2021р № 09-35

Зміни до умов проведення
Всеукраїнського відкритого дитячо-юнацького фестивалю-майстерні
авторської (бардівської) пісні «Сонячний зайчик»
1. У розділі І. і по тексту «Умов проведення», назву заходу викласти в
такій редакції:
Всеукраїнський відкритий дитячо-юнацький фестиваль-майстерня авторської
(бардівської) пісні «Сонячний зайчик» (дистанційний формат).
2. Розділ II. «Організатори Фестивалю», викласти у такій редакції:
Організаторами Фестивалю є: Український державний центр позашкільної
освіти Міністерства освіти і науки України, Департамент освіти і науки
Запорізької міської ради, Позашкільний навчальний заклад «Міський Палац
дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області, за
підтримки партнерів Фестивалю: Театр поетичної пісні під керівництвом Олени
Алексєєвої, Дніпропетровське міжобласне відділення Національної Спілки
театральних діячів України, Всеукраїнське об’єднання діячів авторської пісні
України та Запорізький Центр авторської пісні, Інтернет - клуб авторської пісні
«Співаємо разом!» (м. Харків).
3. Розділ ІV. «Порядок проведення Фестивалю», викласти у такій
редакції:
4.1. Фестиваль проводиться з 22 жовтня по 24 листопада 2021 року у
Позашкільному навчальному закладі «Міський Палац дитячої та юнацької
творчості» Запорізької міської ради Запорізької області (далі - ПНЗ «МПДЮТ») 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.
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
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4.2. Конкурсні вимоги:
Фестиваль проводиться протягом трьох днів за програмою (додаток 3) та
включає в себе 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 учасника. За
підсумками роботи майстер-класів формуються концертні програми Фестивалю
та визначаються учасники концертних програм Фестивалю.
4. Розділ V. «Визначення та нагородження переможців», викласти у такій
редакції:
5.1. Переможці визначаються у номінаціях: «Автор пісень», «Автор музики на
чужі вірші», «Виконавець, дует, ансамбль, поет», «Приз симпатій фестивалю
«Сонячний зайчик». Можуть бути встановлені додаткові заохочення.
5.2. Дипломи учасникам та переможцям Фестивалю будуть надіслані в
електронному вигляді.
5. Розділ VІ. «Фінансування», викласти у такій редакції:
6.1. Участь у фестивалі безкоштовна.
6. Розділ VIІ. «Умови перебування» замінити на «Технічне забезпечення
Фестивалю» та викласти у такій редакції:
7.1. Відеозв’язок учасників відбувається у форматі Zoom-конференції, відео
трансляція на ФБ та на каналі YouTube.
7.2. Канали зв’язку для поточної комунікації між оргкомітетом та
учасниками Фестивалю буде повідомлено додатково.
7.3. Участь у конференціях суворо модерується. Ідентифікатори 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
відбудеться 19. 10. 2021. Вхід до конференції виключно з зазначенням імен та
прізвищ. Час проведення технічної репетиції буде оголошено 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
7. Розділ VIII. Документація, викласти у такій редакції:
8.1. Для участі у Фестивалі необхідно до 11.10.2021 року подати заявку за
формою, визначеною Умовами проведення (додаток 4) та анкету керівника
(додаток
5)
на
електронні
адреси:
dvorec.gordiy@gmail.com
та
alexeeva.zap@gmail.com.
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8. Додаток № 2 викласти у такій редакції:
СКЛАД
організаційного комітету
Всеукраїнського дитячо – юнацького фестивалю – майстерні авторської
(бардівської) пісні «Сонячний зайчик»
(дистанційний формат)
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
(співорганізатор Zoom -конференцій), м. Київ.
Чуприна Ганна Олександрівна - журналіст (прес-аташе фестивалю),
м. Запоріжжя;
Чак Борис Юхимович -відео та фотозйомка фестивалю, м. Запоріжжя;
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), м. Запоріжжя;
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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.
8. Додаток № 3, викласти у такій редакції:
Програма проведення фестивалю-майстерні авторської (бардівської) пісні
«Сонячний зайчик» (дистанційно)
22 жовтня, п’ятниця
12.00 - 13.00 – Нарада.
13.00 - 14.00 – Перерва.
14.00 - 17.00 – Відкриття Фестивалю, «Зустріч-знайомство».
Навчальні заняття:
17.00 - 17.45 – Лекція «Особливості використання Zoom-платформ для
музичних трансляцій».
17.45 - 18.15 – Перерва.
18.15 - 19.15 – Підсумки дня з педагогами та керівниками.
23 жовтня, субота
Навчальні заняття:
10.30 - 11.30 – Лекція для керівників колективів.
11.30 -12.30 –Закриті чати: режисура пісні, поезія, акторська майстерність,
основи сценарної роботи.
12.30 - 15.00 –Закриті чати: режисура пісні, поезія, акторська майстерність,
основи сценарної роботи.
15.00 - 16.00 –Закриті чати: режисура пісні, поезія, акторська майстерність,
основи сценарної роботи.
16.00 - 18.15 – Тематична зустріч-концерт.
18.15 - 20.00 – Підведення підсумків Фестивалю.
24 жовтня, неділя
10.00 - 11.30 – Обговорення Фестивалю з учасниками.
11.30 - 12.30 – Підготовка до заключного концерту.
12.30 - 15.00 – Заключний концерт, нагородження.
15.00 -18.00 –Майстер-класи для керівників колективів з режисури пісні,
ритмічного сольфеджіо, гітарного акомпанементу (за бажанням).
Програма проведення Фестивалю може корегуватися. Склад педагогів, що ведуть творчі
майстерні уточнюється

