ДОДАТОК
до наказу Департаменту освіти i науки
обласної військової адміністраціï
14.04.2022 № 95
Умови проведення у 2022 році
ІІ етапу Всеукраïнського фестивалю
дитячоï та юнацькоï творчостi «Чистi роси»
(далі – Умови)
І. Загальні положення
1.1. Організатором ІІ етапу Всеукраïнського фестивалю дитячоï та юнацькоï
творчостi «Чистi роси» (далi – Фестиваль) є Департамент освіти і науки
Чернiвецькоï обласноï військової адміністрації.
1.2. Фестиваль проводиться на базі КЗ «Чернiвецький обласний центр
естетичного виховання «Юнiсть Буковини» за адресою: м. Чернівці, вул.
Героїв Майдану, 5.
1.3. Фестиваль проводиться у номiнацiï «Театральне мистецтво».
ІІ. Мета і завдання Фестивалю
2.1. Фестиваль проводиться з метою виявлення талановитих і обдарованих
дітей та молоді, сприяння подальшому розвитку їхніх обдарувань, залучення до
активної участі у мистецькому житті країни та формування творчої еліти
України.
2.2. Завданнями Фестивалю є: патріотичне виховання дітей та молоді засобами
українського мистецтва; виявлення і підтримка кращих дитячих та молодіжних
творчих колективів, пропагування, примноження та популяризація надбань
національної культури українського народу; залучення митців до творчої
співпраці з юними аматорами, узагальнення та поширення кращого досвіду
роботи з дитячими та молодіжними творчими колективами, пошук нових форм
і методів роботи з ними.
IІІ. Організація та проведення Фестивалю
3.1. Департамент освіти і науки Чернівецької обласної військової адміністрації:
- визначає строки проведення Фестивалю;
- утворює відповідний організаційний комітет Фестивалю;
- утворює журі Фестивалю із науковцiв, педагогiв, митцiв.
3.2.Організаційний комітет Фестивалю:
- здійснює організаційне забезпечення Фестивалю;
- визначає порядок проведення Фестивалю.
3.3. Усі питання, не зазначені в Умовах, вирішуються організаційним комітетом
у робочому порядку.
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ІV. Учасники Фестивалю
4.1. До участі у Фестивалі запрошуються дитячi та юнацькi колективи (всіх
жанрів та видів театрального мистецтва) закладів загальної середньої,
позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти (далі – Учасники).
4.2. Фестиваль проводиться за трьома віковими категоріями:
перша - 6 - 10 років;
друга - 11 - 14 років;
третя - 15 - 18 років.
V. Порядок проведення Фестивалю
5.1. До участі у Фестивалі запрошується ОДИН колектив від територіальної
громади (міської, сільської, селищної).
5.2. Для участі у Фестивалі оргкомiтет І етапу Фестивалю до 13 травня 2022
року надає до оргкомітету Фестивалю:
5.2.1. Підсумковий наказ органу управління у сфері освіти територіальної
громади, відділу професійної (професійно-технічної) освіти.
5.2.2. Заявку Учасника (на фірмовому бланку) на участь у Фестивалі.
5.2.3. Відеозапис виступу колективу у форматі mp4 тривалістю до 10
хвилин.
5.3. Документи та відео надсилати на електронну адресу: junist_metod@ukr.net
5.4. Документи та відео, поданi поза визначеним термiном (після 13 травня 2022
року), організаційним комітетом Фестивалю НЕ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ.
5.5. Заявки, оформлені поза затвердженим зразком, оргкомітетом НЕ
ПРИЙМАТИМУТЬСЯ.
5.6. Довідки за телефонами: 0664316543, тел./факс 55-05-00.
VI. Оцінювання учасників Фестивалю
6.1. Журі Фестивалю оцінює учасників за 10-бальною системою (максимальна
кількість балів - 50) з урахуванням критеріїв: художній рівень репертуару;
режисерський задум і засоби його втілення; рівень виконавської майстерності;
якість сценографії (декорації, світло, костюми, грим тощо); музичне та шумове
оформлення, відповідність костюмів і реквізиту змісту твору.
6.2. Оцінювання учасників Фестивалю здійснюється особисто кожним членом
журі.
6.3. Журі Фестивалю оформляє результати оцінювання Учасників у вигляді
Ухвали.
6.4. У разі виникнення спірних питань право остаточного рішення належить
голові журі.
VIІ. Визначення i нагородження переможців Фестивалю
7.1. За результатами оцінювання журі Фестивалю визначаються переможці:
Гран-прі Фестивалю;
І місце: 1 одиниця у кожній віковій категорії;
ІІ місце: 2 одиниці у кожній віковій категорії;
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ІІІ місце: 3 одиниці у кожній віковій категорії.
7.2. У випадку рівної кількості балів журі Фестивалю визначає додаткові
призові місця (І місце, ІІ місце, ІІІ місце).
7.3. Загальна кількість призових місць Фестивалю становить не більше 50%
(включаючи Гран-прі) від загальної кількості Учасників.
7.4. Журі має право не присуджувати всі призові місця.
7.5. Гран-прі може не присуджуватись у разі відсутності гідних номінантів.
7.6. Учасники Фестивалю нагороджуються грамотами, переможці - дипломами
Департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації.

