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ПОЛОЖЕННЯ 
про V міський онлайн фестиваль-конкурс дитячої  

та молодіжної творчості «Зіркова хвиля». 

 

І. Мета і завдання фестивалю-конкурсу 

 

            V міський онлайн фестиваль-конкурс дитячої та молодіжної творчості 

«Зіркова хвиля» проводиться центром дозвілля департаменту культури, туризму, 

молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради і має на меті 

виявлення та розкриття творчих здібностей талановитих дітей та молоді, 

популяризацію народного мистецтва, залучення дітей та молоді до активної участі 

у культурному житті міста та змістовного дозвілля. 

 

ІІ. Умови та порядок проведення онлайн фестивалю-конкурсу 

 

Фестиваль-конкурс відбудеться у режимі онлайн у період з 25.05 по 27.05.2022р. 

Фестиваль-конкурс проводиться в наступних номінаціях: 

 

- вокальне мистецтво (солісти, дуети, ансамблі): 

жанр – естрадний вокал; 

жанр – народний вокал; 

жанр – академічний вокал. 

 

Критерії оцінювання: 

 

 технічне виконання: інтонація, ритміка, фразування, лад, точність 

виконання твору, вимова; 

 художнє виконання: темп, динаміка, інтерпретація тексту, емоційність, 

виразність, стилістична рівність; 

 презентація програми: підбір репертуару, складність виконання, 

зовнішній вигляд. 
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- хореографічне мистецтво (солісти, дуети,  малі та великі форми, 

ансамблі):  

жанр – сучасна хореографія;  

жанр – народна хореографія; 

жанр – бальна хореографія. 

 

Критерії оцінювання: 

 технічний рівень виконання; 

 композиція танцю; 

 акторська майстерність; 

 костюми; 

 підбір музичного матеріалу. 

 

- оригінальне мистецтво: 

жанр – художнє читання;  

 

Критерії оцінювання: 

 повнота і виразність розкриття теми твору; 

 розкриття та яскравість художніх образів, виконавчий рівень; 

 сценічність (пластика, костюм, культура виконання); 

 художнє оформлення вистави, реквізит; 

 дикція актора; 

 відповідність репертуару віковій категорії виконавця; 

 художня цінність репертуару; 

 акторська майстерність. 

 

жанр – інструментальна музика. 

 

Критерії оцінювання: 

 ступінь володіння інструментом; 

 чистота інтонації та музичний стрій; 

 складність репертуару та аранжування; 

 технічна можливість ансамблевого виконання; 

 володіння динамічною амплітудою звуку. 

 

- декоративно-прикладне мистецтво: 

жанр – Hand Made (Хенд мейд):  

 малювання (розпис в різних 

    техніках, живопис); 

 вітражний розпис; 

 декупаж;  

 авторська біжутерія; 

 валяння з вовни або фелтінг; 

 скрапбукінг; 

 миловаріння; 

 іграшки; 

 печворк або клаптеве шиття; 

 флористика; 

 батік, гончарство, квілінг; 

 та інші. 
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Критерії оцінювання: 

 оригінальність; 

 художність; 

 композиційна досконалість роботи; 

 різноманітність прийомів та засобів; 

 повнота розкриття теми; 

 виконавча майстерність. 

 

Конкурсні виступи та виставки проводяться у трьох вікових категоріях: 

 І категорія – від 5 до 9 років; 

ІІ категорія – від 10 до 14 років; 

ІІІ категорія – від 15 до 18 років. 

 

ІІІ. Форма заявки, технічні вимоги 

  

      До участі у онлайн фестивалі-конкурсі запрошуються  обдаровані діти та 

молодь. 

Для участі в фестивалі-конкурсі необхідно до 23.05.2022р. подати на 

електронну-пошту сеntr.dozvilya@ukr.net або персонально анкету-заявку 

встановленого зразка (додається).  

Для участі у конкурсній програмі подається один твір, або композиція згідно 

номінації та жанру, тривалістю до 5 хвилин (кожен конкурсний твір повинен бути 

підписаний – виконавець і назва твору). 

 

ІV. Журі 

 

1. Склад журі формується Організаторами з представників культури і 

мистецтва, громадських організацій, мас-медіа та інших видатних 

особистостей Рівненщини. 

2. Склад журі затверджується наказом  центру дозвілля департаменту культури, 

туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради.  

3. Журі має право: 

 надавати рекомендації учасникам конкурсу; 

 виділяти окремих виконавців та нагороджувати їх спеціальними призами. 

4. Оцінювання проходить за 10-ти бальною шкалою. Рішення журі про розподіл 

призових місць і Гран-прі підтверджуються протоколами до кількості 

набраних балів кожним конкурсантом. Журі має право не присуджувати 

Гран-прі за браком достатньої кількості балів. Рішення Журі є остаточним і 

перегляду не підлягає. 

              

V. Фінансування онлайн фестивалю-конкурсу 

 

       Усі витрати по організації та проведенню онлайн фестивалю-конкурсу 

здійснюються за рахунок  коштів центру дозвілля департаменту культури, 

туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради, а  також  

спонсорів. 
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VІ. Нагородження переможців онлайн фестивалю-конкурсу 

 

       Переможцям та учасникам онлайн фестивалю-конкурсу вручаються дипломи 

та сувеніри. 

       Найвища нагорода – Гран-Прі онлайн фестивалю-конкурсу. 

       Переможці міського онлайн фестивалю-конкурсу, за рекомендаціями журі, 

протягом року будуть представляти місто на обласних, Всеукраїнських, 

Міжнародних фестивалях -конкурсах. 

 

VІІ. Програма онлайн фестивалю-конкурсу 

 

02.05.2022р. – 23.05.2022р.  – Подача заявок. 

25.05.2022р. – 27.05.2022р. – Перегляд творів членами журі. 

30.05.2022р. – Підведення підсумків.  

31.05.2022р. – Висвітлення результатів онлайн фестивалю-конкурсу та 

                         виступів учасників у соцмережах. 

01.06.2022р. – Нагородження учасників та переможців онлайн фестивалю-   

                         конкурсу.  

 

 

 

 В.о. директора центру дозвілля                                                             Микола КОВБАСЮК 
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ЗАЯВКА 

на участь у V міському онлайн фестивалі-конкурсі  

дитячої та молодіжної творчості «Зіркова хвиля» 

(25.05.- 27.05.2022р.) 
 

1.Прізвище, ім’я, по-батькові учасника – 

________________________________________________

________________________________________________ 

2.Дата народження – __________Повних років________ 

3.Учбовий заклад - _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4.Ідентифікаційний номер (обов’язково) _____________________________________ 

 

5.Домашня адреса ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6.Контактний телефон ____________________________________________________ 

 

7.Установа, заклад що рекомендує __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

     

     8. Номінація _____________________________________________________________ 

 

     9. Жанр _________________________________________________________________ 

 

10.Конкурсна програма: 

 

1  - _____________________________________________________________________ 

 

   

11.Керівник (ПІБ) ________________________________________________________ 

 

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із 

Законом України «Про захист персональних даних». 

 

Підпис учасника конкурсу                   _______________/                             / 

Підпис керівника установи, 

закладу, що рекомендує                       _______________/                          / 

 

Заявки подаються в центр дозвілля до 23.05.2022р  
(персонально або на ел.адресу сеntr.dozvilya@ukr.net). 

 

Контактні телефони     0988594232, 0680602240 
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