Положення про проведення загальношкільного фестивалю
дитячої творчості «Зірки 21 століття» КЗ «Лисичанська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8
I. Загальні положення
Загальношкільних фестиваль дитячої творчості «Зірки 21
проводиться в актовому залі КЗ «ЛСШ №8» в формі конкурсу.

століття»

Тема фестивалю – 2019

«Для творчості немає перешкод»
II. Цілі і завдання проведення фестивалю
 Виявлення талановитих дітей для подальшого розвитку їх потенціалу
на базі школи та залучення до занять в школах мистецтв, гуртках
художньо-естетичного напряму, спортивних секціях.
 Обмін творчо-педагогічним досвідом.
 Популяризація національної української культури
 Формування творчого потенціалу підростаючого покоління.
 Створення умов для творчого самовираження дітей, їх самореалізації.
 Сприяння художній освіті і естетичному вихованню дітей.
 Підвищення професійного рівня педагогів, пропаганда і поширення
кращого досвіду роботи з національно-патріотичного художньоестетичному, вихованню дітей, театралізованої діяльності.
Ш. Засновники фестивалю: адміністрація школи
Організатори беруть на себе зобов'язання по організації заходу, розміщення
учасників фестивалю, нагородження колективів і учасників дипломами
фестивалю.
IV. Учасники фестивалю
У фестивалі беруть участь як колективи, так і окремі виконавці віком від 6 до
17 років (1-11 класи).
V. Порядок проведення Фестивалю
Фестиваль включає наступні номінації:
• «Золотий голос школи» (вокальна творчість)

• «Суперграція», Супердрайв »(хореографія)
• «Я б артистом стати хотів» (театралізована діяльність)
• «Золотий мікрофон» (конферанс)
Не обов’язково, але бажано, щоб сценарій виступу класу мав сюжетну лінію
або загальну ідею.
VI. Програмні вимоги
Вокальна творчість:
- якість виконавських умінь і навичок в співі (навички звукоутворення,
співочого дихання, дикція, чистота вокального інтонування, навик
ансамблевого співу);
- якість музичного супроводу;
- оригінальність у втіленні творчого задуму, здатність створити сценічний
образ.
- відповідність репертуару виконавським можливостям і віковій категорії
виконавця.
Допускається сольний та хоровий виконання, дует, тріо, квартет, вокальна
група.
Хореографія:
- відповідність рухів емоційно - образного змісту музики;
- доступність запропонованого репертуару руховим можливостям дітей з
точки зору координації, точності, пластичності;
- виконавська майстерність (якість і складність рухових умінь і навичок,
побудов і перебудувань; узгодженість рухів з характером музики, їх
різноманітність, логічна послідовність і переключення);
- артистизм учасників, виразність виконання;
- оригінальність;
- сценічна культура;
- якість музичного супроводу;
- відповідність репертуару віковим особливостям виконавців.
У даній номінації можуть бути представлені танці, хореографічні композиції,
акробатичні номери, пластичні етюди.
Театралізована діяльність (оригінальний жанр):
- художній і естетичний рівень театралізованої вистави;
- режисура;

- рівень артистизму дітей, творча самореалізація кожної дитини, який бере
участь в поданні;
- вміле використання дітьми вербальних і невербальних засобів художньо образної виразності;
- використання декорацій, театральної атрибутики, костюмів;
- якість музичного супроводу.
У даній номінації можуть бути представлені різні види театралізованої
діяльності школярів.
Хронометраж
Для кожного колективу (класу) кількість номерів не обмежена.
Тривалість виступу не повинна перевищувати 15 хвилин.
VII. Технічні вимоги
• Носіями фонограм є флешки (з високою якістю звуку).
• Забороняється виступ вокалістів під фонограму «плюс»
• Забороняється використання фонограм, в яких в бек-вокальних партіях
дублюється основна партія соліста.
VIII. Місце і строки проведення фестивалю
Фестиваль проводиться на базі школи в період з 23 січня по 1 березня 2017
року згідно графіка
IX. Координатори
Заступник директора по ВР, педагог-організатор, Рада ДШО «Республіка
юних».
X. Нагородження учасників
Учасники фестивалю нагороджуються Дипломами:
І місце - «Золотий диск»
ІІ місце - «Срібний диск»
ІІІ місце - «Бронзовий диск»
На розсуд організаторів - подарунками, сувенірами.

