
ЗАТВЕРДЖЕНО
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освіти і науки Хмельницької 

облдержадміністрації
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Положення

про обласний фестиваль-конкурс лялькових театрів 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

«Чарівний світ ляльок»

І. Загальні положення

1.  Обласний  фестиваль-конкурс  лялькових  театрів  закладів  загальної

середньої  та  позашкільної  освіти  «Чарівний світ  ляльок»  (далі  –  фестиваль-

конкурс)  проводиться  з  метою  виявлення  талановитих  і  обдарованих  дітей,

сприяння подальшому розвитку, художньому пізнанню світу  юних обдарувань,

вивчення  та  практичного  знайомства  з  сценічною  мовою,  пластикою,

оволодіння акторськими навиками.

2. Завданнями фестивалю-конкурсу є:

виявлення і підтримка кращих колективів дитячих лялькових театрів;

естетичне виховання учнівської молоді засобами мистецтва;

удосконалення  системи  науково-методичного  та  організаційного

керівництва  процесом  художньої  творчості,  залучення  митців,  професійних
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виконавських колективів до творчої співпраці з юними аматорами, надання їм

фахової допомоги;

пошук нових форм і методів роботи;

узагальнення та поширення кращого досвіду роботи.

3.  Використання  та  обробка  персональних  даних,  одержаних  з  метою

виконання цього Положення, здійснюється згідно з вимогами Закону України

«Про захист персональних даних».

ІІ. Порядок проведення

1.  До  участі  у  фестивалі-конкурсі  запрошуються  колективи  лялькових

театрів  закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  районів,  міст,

об’єднаних територіальних громад.

2. Фестиваль-конкурс  проводиться раз на два роки у два етапи:

1 етап – відбірковий, проводиться заочно;

2 етап – обласний, проводиться між переможцями 1-го етапу.

3.  Керівництво  підготовкою  та   проведенням  фестивалю-конкурсу

здійснює  організаційний  комітет  (далі  –  оргкомітет),  склад  якого

затверджується наказом директора Департаменту освіти і науки Хмельницької

обласної державної адміністрації.

4.  Склад  журі  фестивалю-конкурсу  формується  з  діячів  культури  та

мистецтва,  мистецтвознавців,  фахівців  театрального  жанру  з  метою

забезпечення  об'єктивності  оцінювання  виступів  колективів  та  визначення

переможців  і  призерів  та  затверджується  наказом  директора  Департаменту

освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації.
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5.  Терміни  та  місце  проведення  фестивалю-конкурсу  визначаються

наказом директора  Департаменту  освіти  і  науки  Хмельницької  обласної

державної адміністрації, про що учасникам повідомляється у листі.

IІІ. Умови проведення фестивалю-конкурсу 

1. Для участі у заочному 1 етапі надсилається: 

заявка  на  участь  у  обласному  фестивалі-конкурсі  лялькових  театрів

закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти   «Чарівний  світ  ляльок

згідно з додатком;

відеоматеріали – фрагмент   виступу  за власним вибором тривалістю до 10

хвилин.

2.  Кожний  район,  місто  чи  об’єднану  територіальну  громаду  може

представляти лише один колектив лялькового театру.

3.  Відеоматеріали,  подані  для  розгляду  після  встановленого  кінцевого

терміну, до участі у фестивалі-конкурсі не допускаються.

4. Колективи, які набрали найбільшу кількість балів у заочному 1 етапі,

запрошуються до участі у 2 етапі.

5. Учасники 2 етапу представляють будь-який фрагмент вистави з власного

репертуару  тривалістю  10-15 хвилин. Підготовка сцени 3-5 хвилин.

6.  В  разі  використання  музичного  супроводу,  фонограма  має  бути

записана  на  флеш-карті.  Під  час  виступу  біля  звукооператора  повинен  бути

присутній представник колективу, який відповідає за музичний супровід.
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 ІV. Критерії оцінювання та підведення підсумків фестивалю-конкурсу

1.  Оцінювання  учасників  фестивалю-конкурсу  журі  здійснює  за  10-ти

бальною системою згідно з наступними критеріями:

творча  індивідуальність,  реалізація  художнього  задуму,  музичне

оформлення  – 10 балів;

техніка володіння лялькою, артистизм – 10 балів;

сценічна культура – 10 балів.

Максимальна кількість – 30 балів.

2. На кожному етапі фестивалю-конкурсу журі підбиває підсумки згідно з

критеріями оцінювання.

3.  Відзначення  переможців  та  призерів  дипломами  І,  ІІ,  ІІІ  ступенів

відбувається за результатами виступів колективів у 2 етапі.

4.  За  результатами  2  етапу  фестивалю-конкурсу  журі  може  визначити

володаря Гран-прі.

5. Якщо кількість балів рівна, місця поділяються між учасниками.

6. Переможці та призери фестивалю-конкурсу нагороджуються дипломами

Хмельницького  обласного  центру  науково-технічної  творчості  учнівської

молоді.

Заступник           директора –  начальник 

управління      професійної    освіти   та 

ресурсного забезпечення Департаменту

освіти    і   науки    обласної  державної 

адміністрації                        Антоніна ХАРЧУК
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Додаток 
до  Положення  про  обласний
фестиваль-конкурс  лялькових  театрів
закладів  загальної  середньої  та
позашкільної  освіти  «Чарівний  світ
ляльок» 

                                                                       (пункт 1 розділу ІІІ)

Заявка
на участь у обласному фестивалі-конкурсі лялькових театрів

закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
 «Чарівний світ ляльок» 

1.Назва району, міста, ОТГ, що представляє колектив:______________________

2.Заклад, який представляє колектив_____________________________________

3.Повна назва колективу, звання (якщо є)_________________________________

4.Керівник колективу (ПІБ), телефон, електронна адреса (e-mail)____________

5.Назва вистави (автор)_____________________________________________

6.Кількість учасників _________________________________________________

7.Носій фонограми (флеш-карта), тривалість виступу (хв.)__________________

8.Умови по оформленню: світло, реквізит, декорації (якщо є)______________
__________________________________________________________________

Дата
Керівник структурного 
підрозділу з питань освіти                               _______        ___________________
                                                                            ( підпис )                ( П. І. П. )


