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І. Загальне положення 

 IX обласний фестиваль-конкурс учнівської молоді 

«Великодні дзвони» проводиться з метою активізації 

творчих здібностей старшокласників, популяризації народної 

пісні та української естрадної пісні, сучасної та народної 

хореографії, підтримання різноманітних форм музичного 

фольклору, образотворчого та прикладного мистецтва. 

 

 



 
ІІ. Порядок проведення фестивалю-конкурсу  

 Учасниками фестивалю може бути молодь віком від 14-ти до 

18 років. 

Фестиваль проводиться у номінаціях:  

 «Народна пісня» - виконується 2 твори (може бути соло 
чи ансамбль: дуети, тріо, квартети).  
 

 «Народний танець» - виконується 2 різнопланових 
номери (може бути соло і ансамбль). 
 

 «Інструментальне мистецтво» - виконується 2 твори 
(баян, гітара, труба, саксофон, і інші інструменти). 
  

 «Естрадна пісня» -  виконується 2 твори (може бути соло 
чи ансамбль: дуети, тріо, квартети). 
 

 «Сучасний танець» - виконується 2 різнопланових 
номери (може бути соло і ансамбль). 
 

 «Образотворче  та декоративно-прикладне мистецтво» 
(картини, малюнки, художня вишивка, вироби з матеріалу, 
народна іграшка, тощо). Учасники повинні надати від 2-х 
робіт  для оформлення виставки. 
 

  «Графічний дизайн» - зробити плакат на тему екології 
(наприклад «Захист планети», «Захист тварин», «Захист 
птахів» і н.  
 

  «Художнє читання» (прочитати вірш, уривок з прози, 
гумор). 
 

  «Кіно,-телемистецтво» - написати розповідь на тему 
«Який фільм  я можу зняти», принести фотографії різних 
жанрів (портрет, репортаж, пейзаж до 10 робіт). 
 

 



 

 
Порядок та місце проведення  

фестивалю-конкурсу. 
 

28 березня 2015 року (субота) з 9-10 год. – реєстрація 
учасників конкурсу. 

  Корпус №1,  1-й поверх Житомирського коледжу 
культури і мистецтв ім. Івана Огієнка, адреса: вул.І.Франка, 16 
 з 10.00 – конкурсна програма (актові зали та аудиторії 

коледжу) 
 

 

ІІІ. Визначення та нагородження переможців 

 Переможців фестивалю визначає журі, склад якого 
затверджується організаторами конкурсу. 

 Перможці фестивалю визначаються у кожній номінації і 
нагороджуються відповідними дипломами та грамотами.  

 
ІV. Інші умови 

Для участі у фестивалі-конкурсі до 26 березня 2015 року 
на адресу коледжу надається заявка (зразок додається). 

Витрати, пов’язані з проїздом, харчуванням за рахунок 
сторони, що надає відрядження або за власний рахунок. 

Консультації з питань проведення фестивалю можна 
отримати за адресою: м. Житомир, вул. І.Франка, 16, коледж 
культури і мистецтв ім. Івана Огієнка.  

 
Телефони: 37-22-73, 34-14-01 (факс 8 0412 34-44-78). 
 

 E-mail: muzauk@rambler.ru 
  

mailto:muzauk@rambler.ru


 

                                                                        Зразок 
 

 

З А Я В К А 
 

на участь у IX обласному молодіжному фестивалі  

 

«Великодні дзвони» 
 
 
 
 

прізвище, ім’я, по батькові виконавця, 

 
 

паспортні дані (свідоцтва про народження)  
 
 

ідентифікаційний код (якщо відсутній то код батька чи матері) 

 
 

домашня адреса виконавця 
 

 
назва колективу, кількість учасників 

 
 

прізвище, ім’я, по батькові керівника 

 
 

напрямок виступу (номінація) 
 

 
програма учасника концерту 

 
 
 
«____» _____________ 20__р.   _________________ 

          (підпис) 
 


