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Від 16.08.2022 № 08-05

Директорам обласних, Київського
міського центру, палаців дитячо-юнацької
творчості естетичного виховання,
державних будинків художньої та
технічної творчості
Про проведення Всеукраїнського
фестивалю – майстерні авторської
(бардівської) пісні «Сонячний зайчик»
(дистанційний формат)
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 року
№ 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти)», з обов’язковим виконанням вимог Постанови
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236, 22-23 жовтня 2022 року
Українським державним центром позашкільної освіти спільно з Позашкільним
навчальним закладом «Міський Палац дитячої та юнацької творчості» Запорізької
міської ради Запорізької області буде проведено Всеукраїнський фестиваль –
майстерню авторської (бардівської) пісні «Сонячний зайчик» (дистанційний формат)
(далі – Фестиваль). Умови проведення додаються.
До участі у Фестивалі запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної,
загальної середньої, професійної, вищої освіти України, інших закладів, установ
віком від 6 до 21 року (виконавці, автори музики та слів – представники дитячих та
юнацьких колективів авторської пісні).
Для участі у Фестивалі необхідно до 12 жовтня 2022 року на електронні адреси
Фестивалю dvorec.gordiy@gmail.com та alexeeva.zap@gmail.com надіслати заявку
(Додаток 3), анкету керівника (Додаток 4), автори пісень та поети надають власні
тексти.
Додаткова інформація за тел. у м. Запоріжжя: +38 097 300-68-96 (Viber,
WhatsApp, Telegram), контактна особа – Алексєєва Олена Іванівна, електронні адреси
dvorec.gordiy@gmail.com, alexeeva.zap@gmail.com,
Т.в.о. директора
Лариса Сук (044) 253 75 25

Олена ПЕДОРЕНКО

Додаток
до листа УДЦПО
від 16.08.22 №08-05

Умови проведення
Всеукраїнського фестивалю – майстерні авторської (бардівської) пісні
«Сонячний зайчик» (дистанційний формат)

1. Мета та завдання Фестивалю
Всеукраїнський фестиваль – майстерня авторської (бардівської) пісні
«Сонячний зайчик» (далі – Фестиваль) проводиться з метою виховання у дітей та
молоді патріотичних почуттів до України, відчуття себе повноцінними
представниками загальносвітової пісенної бардівської спільноти, збереження та
пошук нових шляхів освітньої роботи у галузі авторської пісні, залучення до пісеннопоетичної творчості (у тому числі тимчасово переміщених осіб як в Україні, так і за
її межами), знайомство, співпраця та творчий обмін з молодими авторамивиконавцями та з педагогами з інших країн.
Основними завданнями фестивалю є:
виявлення та підтримка талановитих молодих виконавців; об’єднання творчих
та організаційних зусиль представників дитячо-юнацької авторської пісні в Україні
та за її межами; залучення до роботи з молоддю найкращих педагогічних кадрів у
галузі авторської пісні та театру, у тому числі з інших країн; надання учасникам
Фестивалю нових, актуальних знань для творчої та організаційної роботи; надання
методичної допомоги керівникам молодіжних колективів, взаємний обмін творчим
досвідом; збереження та піднесення на новий рівень молодіжної авторської пісні в
Україні; привертання уваги до української молодіжної авторської пісні; презентація
Фестивалю та творчого життя української молоді на міжнародному рівні шляхом
популяризації її у соціальних мережах; зміцнення та розширення культурних зв’язків.
2. Організатори Фестивалю
Український державний центр позашкільної освіти, Департамент освіти і науки
Запорізької міської ради, Позашкільний навчальний заклад «Міський Палац дитячої
та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області (далі ПНЗ
«МПДЮТ»).
Роботу з організації та проведення Фестивалю здійснює оргкомітет, який
забезпечує підготовку та проведення Фестивалю, визначає процедуру прийняття
рішень, може вносити зміни до програми проведення Фестивалю (Додаток 1).
3. Учасники Фестивалю
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), дуети та ансамблі (за попередньою
домовленістю). Вік учасників від 6 до 21 року. Склад учасників: 1 керівник та до 5
вихованців. Квота може корегуватися.

4. Порядок, терміни проведення та умови участі у Фестивалі
Фестиваль проводиться у дистанційному форматі 22 - 23 жовтня 2022 року за
програмою (Додаток 2) та включає до себе навчальні заняття, майстер-класи та
тренінги, семінари керівників і педагогів, лекції, концертні програми. Усі заходи
фестивалю проходять у форматі Zoom-конференцій, вхід до яких здійснюється згідно
з поданими заявками з обов’язковим зазначенням імені та прізвища.
Для участі у Фестивалі необхідно до 12 жовтня 2022 року подати заявку за
формою (Додаток 3) та анкету керівника (Додаток 4) в електронному вигляді на
електронні адреси: dvorec.gordiy@gmail.com та alexeeva.zap@gmail.com.
Учасникам пропонується підготувати для творчої роботи три пісні або три
поетичних твори (поетам).
Виконання пісень під фонограму не допускається.
Автори пісень та поети надають власні тексти у двох примірниках разом із
заявками на участь у Фестивалі.
Формування навчальних груп: для участі у «Зустрічі-знайомстві»: кожному
учаснику пропонується підготувати одну пісню або вірш; за підсумками «Зустрічізнайомства» будуть сформовані (за рівнем підготовки та віком) навчальні групи;
керівники презентують колектив інформацією про досягнення колективу (у
друкованому вигляді та на електронному носії – резюме колективу (1-2 сторінки),
короткий опис творчого методу роботи, навчальну програму, якщо така є).
Технічне забезпечення фестивалю: відео зв’язок учасників відбувається у
форматі Zoom-конференції, ведуться відео трансляції у Фейсбук та на каналі
YouTube, які забезпечують партнери Фестивалю (у разі необхідності); учасникам
Фестивалю пропонується встановити та зареєструвати програму Zoom або оновити
вже діючу програму до останньої версії; участь у конференціях модерується,
ідентифікатори конференцій будуть повідомлені керівникам колективів; канали
зв’язку для поточної комунікації між оргкомітетом та учасниками Фестивалю, день
та час технічної репетиції будуть повідомлені додатково. Контактна особа з технічних
питань – Сєлєзєнєв Жан Володимирович – +38 067 149-03-59 (Viber, WhatsApp,
Telegram), електронна адреса jeanselez@gmail.com, facebook.com/jeanselez.
На конкурс не приймаються російськомовні пісні!!!
Критерії оцінювання виконавства:
- вокальні здібності виконавця;
- техніка вокалу;
- музичний матеріал;
- аранжування.
Умови проведення Фестивалю можуть бути змінені.
5. Визначення та нагородження переможців
Переможців Фестивалю визначає компетентне журі у номінаціях: автор пісень;
автор музики на чужі вірші; виконавець; дует; ансамбль; поет; «Приз симпатій
фестивалю «Сонячний зайчик» за підсумками роботи учасників на Фестивалі. Також
можуть бути встановлені додаткові заохочення.
Переможці та учасники Фестивалю нагороджуються дипломами, відповідних
ступенів, Українського державного центру позашкільної освіти.
Електронні дипломи переможців та учасників будуть розміщені за посиланням,
яке знаходиться у підсумковому наказі Фестивалю.

Рішення журі є остаточним та оскарженню не підлягає.
Увага! Уточнення інформації та
dvorec.gordiy@gmail.com, контактна особа –
+38 097 300-68-96
(Viber,
WhatsApp,
alexeeva.zap@gmail.com; з технічних питань
+38 067 149-03-59
(Viber,
WhatsApp,
jeanselez@gmail.com, facebook.com/jeanselez

довідки: електронна адреса –
Алексєєва Олена Іванівна, телефон
Telegram),
електронна
адреса
– Сєлєзєнєв Жан Володимирович –
Telegram),
електронна
адреса

Додаток 1
Склад організаційного комітету
Оргкомітет
Юлія Погребняк
Олена Педоренко

Наталія Вітковська

Антоніна Вітер

Людмила Маринюк

Світлана Горлова

Олена Алексєєва

Жан Сєлєзнєв
Кирило Алексєєв
Ганна Чуприна
Борис Чак
Олена Суровикіна

директор департаменту освіти і науки Запорізької
міської ради (м. Запоріжжя)
заступник директора Українського державного
центру позашкільної освіти Міністерства освіти і
науки України (м. Київ)
заступник директора департаменту – начальник
управління з питань розвитку освіти
департаменту освіти і науки Запорізької міської
ради (м. Запоріжжя)
головний спеціаліст відділу моніторингу,
комплексного аналізу та прогнозування
управління з питань розвитку освіти
департаменту освіти і науки Запорізької міської
ради (м. Запоріжжя)
директор Позашкільного навчального закладу
«Міський Палац дитячої та юнацької творчості»
Запорізької міської ради Запорізької області
(м. Запоріжжя)
заступник директора з навчально-виховної
роботи Позашкільного навчального закладу
«Міський Палац дитячої та юнацької творчості»
Запорізької міської ради Запорізької області
(м. Запоріжжя)
керівник гуртка авторської пісні Позашкільного
навчального закладу «Міський Палац дитячої та
юнацької творчості» Запорізької міської ради
Запорізької області, художній керівник Театру
поетичної пісні, художній керівник Фестивалю,
(м. Запоріжжя)
музичний керівник Театру поетичної пісні,
модерація Zoom-конференцій, (м. Запоріжжя)
автор-виконавець, звукорежисер, співорганізатор
Zoom-конференцій, (м. Київ)
журналістка, прес-аташе фестивалю,
(м. Запоріжжя)
відео та фотозйомка фестивалю, (м. Запоріжжя)
член Ради Всеукраїнського об’єднання діячів
авторської пісні України та Запорізького Центру

Дар’я Суровикіна
Ольга Толмачова

Ірина Федорова

Михайло Гантман
Олег Риженко

авторської пісні, координатор Zoomконференцій, (м. Запоріжжя)
акторка театру поетичної пісні, координатор
Zoom-конференцій, (м. Запоріжжя)
член батьківської ради гуртка авторської пісні
Позашкільного навчального закладу «Міський
Палац дитячої та юнацької творчості»
Запорізької міської ради Запорізької області,
м. Тарнув, Польща, (м. Запоріжжя)
автор-виконавець, педагог, керівник гурту
авторської пісні Харківського міського Палацу
дитячої та юнацької творчості Харківської
міської ради, м. Сучава, Румунія, (м. Харків)
автор-виконавець, режисер, актор, педагог,
організаційне забезпечення локацій «Міжнародна
театральна майстерня», (м. Гайтхайн, Німеччина)
голова Інтернет-клубу авторської пісні «Співаємо
разом!», головний адміністратор Zoomконференцій, (м. Харків)

Додаток 2
Програма проведення Фестивалю
22 жовтня, субота:
09.00 - 09.45 – педагогічна нарада
10.00 - 12.30 – відкриття Фестивалю, «Зустріч-знайомство»
12.30 - 13.00 – перерва
Навчальні заняття:
13.00 - 13.45 – Креатив-активація «Грай, «зумуй» та не сумуй!»
14.00 - 14.45 – Історія авторської пісні.
Лекція «Українська авторська пісня, еволюційні етапи становлення незалежного
тридцятиріччя: імена, події, досягнення в утвердженні жанру»
15.00 - 16.45 – Робота сесійних кімнат Zoom: режисура пісні, акторська майстерність,
гітара, поезія, робота «Міжнародної театральної майстерні»
17.00 - 17.45 – Зустріч-концерт «Поетичні хроніки незламного Харкова» (поет Ольга
Подлесна та пісні на її вірші)
17.45 - 18.15 – перерва
18.15 - 20.00 – Обговорення дня з педагогами та керівниками, підведення підсумків
фестивалю
23 жовтня, неділя
10.00 - 11.00 – Творчий показ «Міжнародної театральної майстерні»
11.15 - 12.00 – Історія авторської пісні.
Лекція «Авторська пісня в контексті сучасного міжнародного культурного процесу
(на прикладі фестивалів авторської пісні у Польщі)»
12.00 - 12.30 – перерва
12.30 - 13.30 – обговорення Фестивалю з учасниками
13.30 - 14.15 – підготовка до заключного концерту
15.00 -17.00 – Заключний концерт
17.15 - 20.00 – Майстер-класи для керівників колективів (за бажанням)
Програма проведення Фестивалю може корегуватися. Склад педагогів, які ведуть
творчі майстерні, уточнюється.

Додаток 3
АНКЕТА-ЗАЯВКА
(солісти)
Прізвище, ім’я, по батькові учасника ________________________________________
________________________________________________________________________
Дата народження _________________________________________________________
Країна, яку представляє учасник ____________________________________________
Місто, яке представляє учасник _____________________________________________
Область, яку представляє учасник ___________________________________________
Вікова категорія, група ____________________________________________________
Навчальний заклад, де навчається учасник ____________________________________
________________________________________________________________________
Керівник ________________________________________________________________
Моб. телефон керівника ___________________________________________________
E-mail керівника __________________________________________________________
Назва першого твору, слова та музика _______________________________________
________________________________________________________________________
Назва другого твору, слова та музика ________________________________________
________________________________________________________________________
Назва третього твору, слова та музика _______________________________________
________________________________________________________________________

Номінація _______________________________________________________________
автор, автор музики на чужі вірші, виконавець авторської пісні, поет

Дата _______________

Підпис ________________

* Для авторів пісень та поетів: обов’язково надіслати тексти власних творів в
електронному вигляді.

АНКЕТА-ЗАЯВКА
(малі форми, дует, тріо, ансамбль)
Повна назва колективу____________________________________________________
________________________________________________________________________
Кількість учасників у колективі ____________________________________________
Вік учасників ____________________________________________________________
Країна, яку представляє колектив ___________________________________________
Місто, яке представляє колектив ____________________________________________
Область, яку представляє колектив __________________________________________
Вікова категорія, група ____________________________________________________
Навчальний заклад, де навчається колектив __________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Керівник ________________________________________________________________
Моб. телефон керівника ___________________________________________________
E-mail керівника __________________________________________________________
Назва першого твору, слова та музика _______________________________________
________________________________________________________________________
Назва другого твору, слова та музика ________________________________________
________________________________________________________________________
Назва третього твору, слова та музика _______________________________________
________________________________________________________________________

Номінація _______________________________________________________________
дует, ансамбль

Дата _____________

Підпис _____

Додаток 4
Анкета керівника
1. Прізвище
2. Ім’я та по-батькові
3. Домашня адреса
4. Робочий
та мобільний телефон
5. Електронна адреса
6. Назва колективу
7. Місце знаходження
колективу, адреса
закладу, телефони,
електронна адреса
8. З якого року керуєте
колективом
9. Освіта та фах
10. автор пісень

автор музики

інше (залишити необхідне)
11. Педагогічною діяльністю
займаюсь з
12. Улюблені автори,
виконавці
13. Участь у фестивалях,
конкурсах (місце, рік,
перемоги)
14. Що очікую від фестивалю

виконавець

поет

