ПОЛОЖЕННЯ
про міський фестиваль творчості
«СЛАВУТИЧ, МАЄ ТАЛАНТ!»
1.Загальні положення.
Фестиваль творчості «СЛАВУТИЧ, МАЄ ТАЛАНТ!» проходить за ініціативи
Славутицької міської ради та Палацу дитячої та юнацької творчості (далі
Палац) і є традиційною формою виявлення талановитих і обдарованих дітей у
різних жанрах художньої творчості.
2. Мета та завдання фестивалю
Фестиваль дитячої творчості «СЛАВУТИЧ, МАЄ ТАЛАНТ!» (далі
Фестиваль) проводиться з метою популяризації дитячої творчості, пошуку і
підтримки юних талантів та обдарувань, широкого залучення до творчої
діяльності, різних видів і жанрів мистецтва вихованців дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів, молоді, організації їх змістовного
дозвілля, підвищення культурного та естетичного рівня вихованості
підростаючого покоління, розширення кругозору знань.
3. Порядок проведення фестивалю:
Фестиваль проводиться у три тури:
I тур – відбірковий (листопад, у навчальних закладах, організаціях);
II тур – конкурсний (грудень, у Палаці).
ІІІ тур – гала-концерт (проводиться 24 грудня 2016 року у СК
«Олімпієць»)
І тур проводиться з 15 листопада по 01 грудня 2016 року. Для проведення Іго етапу формується журі зі складу педагогів та залучених професіоналів (за
згодою). Переможці, що займають І та ІІ місця у кожній віковій категорії
зазначаються у протоколі (додаток 1) та направляються для участі у ІІ турі.
Протоколи та заявки (додаток 2) у електронному вигляді надсилаються на email Палацу palaz77@ukr.net до 05 грудня 2016 року. Додаткова інформація
за телефонами 2-37-49, 2-16-23, 2-08-07.
ІІ тур проводиться 08 грудня 2016 року у Палаці. Для проведення ІІ туру
створюється оргкомітет, який здійснює організаційно-методичний супровід
фестивалю, та професіональне журі, яке оцінює художній рівень за
номінаціями і визначає переможців. У ньому беруть участь переможці І туру.
Учасники фестивалю:
До участі у конкурсній програмі запрошуються вихованці, учні дошкільних,
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, молодіжних
організацій.

Конкурс проводиться за чотирма віковими категоріями:
 Перша – молодша (5 - 8 років);
 Друга – середня (9 -12 років);
 Третя – старша (13-17 років);
 Четверта – молодь (18-25 років)
Конкурсна програма включає такі номінації:
 Хореографічне мистецво
 Вокальне мистецтво
 Театральне мистецтво (читці, декламатори)
 Оригінальний жанр
4. Умови участі у фестивалі:
Для участі у номінації «Вокальне мистецтво» запрошуються солісти та
вокальні та вокально-інструментальні колективи. Учасники готують один твір у
будь-якому жанрі. Тривалість виступу – до 4 хвилин
Критерії оцінювання: володіння навичками вокального мистецтва, підбір
репертуару відповідно віковим та виконавським особливостям, емоційність
виступу, культура виконавської майстерності, сценічна культура та естетика
зовнішнього вигляду.
Для участі у номінації «Хореографічне мистецтво» запрошуються
хореографічні колективи та окремі виконавці. Учасники готують один
танцювальний номер - класичний, народний, бальний чи сучасний естрадний
танець, хореографічну постановку
Тривалість виступу – до 4 хвилин
Критерії оцінювання: хореографічна підготовка, оригінальність
постановки, вміння передати характер танцю, відповідність костюмів та
реквізиту тематиці танцю, якість музичного оформлення.
Для участі у номінації «Театральне мистецтво (читці, декламатори)»
учасники представляють один твір будь-якого жанру: оповідання, вірш, байка,
гумореска тощо
Тривалість виступу – до 4 хвилин.
Критерії оцінювання: чіткість дикції, розкриття головної думки та
художніх образів твору, володіння увагою глядачів, сценічна культура та
естетика зовнішнього вигляду.
У номінації «Оригінальний жанр» учасники можуть представити будьякий інший талант, який може вразити журі.
Тривалість виступу – до 4 хвилин

Критерії
оцінювання:
оригінальність
представленого
номеру,
змістовність, реалізація творчого задуму, сценічна культура та естетика
зовнішнього вигляду.
5. Визначення і нагородження переможців:
24 грудня 2016 року в СК «Олімпієць» проводиться гала-концерт. 10
фіналістів конкурсу мають можливість продемонструвати свій талант на
професійній сцені. Переможці отримують грошову винагороду:
Гран-прі – 5 000 грн.
І місце – 3 000 грн.
ІІ місце - 2 000 грн.
ІІІ місце – 1 000 грн.
Фіналісти – цінні подарунки від організаторів фестивалю.

ПРОТОКОЛ
І етапу міського фестивалю «СЛАВУТИЧ, МАЄ ТАЛАНТ!»

Заклад______________________________________________________________
____________________________________________________________________
Дата заповнення _____________________________________________
№
з/п

Прізвище,
ім’я
переможця

Вікова
категорія

Номінація

Клас

Керівник

Місце

Голова журі _______________________________
Члени журі _______________________________
_______________________________
_______________________________
Підпіс (прізвище, ініціали)

Заявка на участь у другому турі міського фестивалю
«СЛАВУТИЧ, МАЄ ТАЛАНТ!»
№ Прізвище, ім’я
Вікова
з/п учасника/ назва категорія
колективу

Номінація

Назва
номеру,
кількість
учасників

Реквізит Вихід
(мікрофон,
(з
стілець точки,
тощо)
з
куліс)

