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Директорам закладів загальної 
середньої освіти міста

Про проведення обласного 
фестивалю дитячих театральних 
колективів «те-Арт-соціо»

Відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації від 27.12.2019 №372, листа Чернігівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського від 
17.01.2020 № 20/01-12/64 «Про проведення обласного фестивалю дитячих 
театральних колективів «те-Арт-соціо» управління освіти міської ради 
інформує, що з метою організації в закладах освіти виховної роботи з безпеки 
й благополуччя дитини, виховання школярів на загальнолюдських цінностях, 
формування в них моральних якостей, громадянської активності, милосердя та 
людяності засобами сценічного мистецтва у квітні 2020 року буде проведений 
обласний фестиваль дитячих театральних колективів «те-Арт-соціо».

Участь у зазначеному заході є добровільною.
Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення обласного 

фестивалю дитячих театральних колективів на соціальну тематику «те-Арт-
соціо» додаються (Додаток).

Начальник управління      В. БІЛОГУРА

Гербеда

614109



Додаток

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо проведення обласного фестивалю 

дитячих театральних колективів «те-Арт-соціо»

I. Загальні положення
1.1. Організатори обласного фестивалю дитячих театральних колективів 

на соціальну тематику «те-Арт-соціо» (надалі - Фестиваль): Управління освіти 
і науки Чернігівської облдержадміністрації, Чернігівський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, комунальний 
позашкільний навчальний заклад Чернігівський обласний Палац дітей та 
юнацтва. 

1.2. Мета Фестивалю: 
- формування у дітей та підлітків моральних якостей, громадянської 

активності, почуття прекрасного, милосердя та людяності засобами сценічного 
мистецтва; 

- запобігання розповсюдженню у дитячому середовищі насильства 
(булінгу, мобінгу, кібербулінгу тощо), непорозумінь дітей з батьками; 

- профілактика правопорушень та шкідливих звичок 
(інтернетзалежність, тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, СНІД), торгівлі 
людьми; 

- просвітницька діяльність у шкільному середовищі щодо здорового 
способу життя; 

- залучення здобувачів освіти до збереження кращих національних 
театральних традицій; 

- збагачення репертуару дитячих театральних колективів та підвищення 
їх виконавської майстерності; 

- сприяння шкільному та позашкільному дитячому театральному 
мистецтву; 

- популяризація театрального мистецтва серед дітей і молоді.

II. Учасники фестивалю
2.1. До участі у Фестивалі запрошуються дитячі театральні колективи 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти області - переможці в 
середній та старшій вікових групах (не більше двох колективів від району, 
міста, об’єднаних територіальних громад). 

2.2. Вік учасників: 
від 12 до 14 років (середня вікова група); 
від 15 до 17 років (старша вікова група).

III. Умови та порядок проведення фестивалю
3.1. Фестиваль проводиться поетапно, протягом березня-квітня 2020р.
I-й етап (районний, міський, об’єднаних територіальних громад) - 

протягом березня 2020 року; 
II-й етап (обласний) - протягом квітня 2020 року у заочній формі. 



3.2. Для проведення І (районного, міського, об’єднаних територіальних 
громад) етапу Фестивалю створюються відповідні оргкомітети та журі, склад 
яких затверджується місцевими органами управління освітою. 

3.3. Театри готують одноактні вистави. Тривалість виступу до 15 хв. 
Зміст вистав повинен відповідати соціальній тематиці. 

3.4. Із метою збереження психологічного здоров’я учнів, керівникам 
театральних колективів потрібно виважено підходити до вибору п’єси та до її 
структури, ураховувати вікові психологічні особливості цільової аудиторії та 
фактори, які можуть негативно вплинути на психоемоційний стан здобувачів 
освіти. 

Яскраві сценічні образи, актуалізація проблем, здатні викликати в 
учасників та глядачів сильний емоційний відгук. За умови негативно 
забарвленого закінчення п’єси, ситуації «глухого кута» є ризик виникнення у 
дітей у подальшому деструктивних процесів: депресивних станів, агресивної 
поведінки, песимістичних прогнозів щодо майбутнього, соціальної 
дезадаптації. 

3.5. Для мобільності проведення Фестивалю рекомендується 
використовувати мінімальну кількість реквізиту, бутафорій, декорацій, які 
відповідають умовам: легкість, простота використання, можливість швидкого 
монтування на сцені. 

3.6. У виставі, представленій на фестивалі можуть брати участь батьки, 
педагоги, але не більше однієї особи в одній виставі. 

3.7. Критеріями оцінки виступів є: 
- відповідність репертуару тематиці та віковій групі;
- культура сценічної мови (правильні наголоси, редукція мови, логіка 

мови, правильність побудови речень); 
- режисерський задум та втілення (пластичне рішення простору, зоровий 

ряд, сценічне втілення прози); 
- акторська майстерність (представлення літературних персонажів: 

характеристика літературного образу, характеристика мови), пластика образу; 
- художнє рішення вистави (елементи костюма, декорації); 
- музичне рішення (музичні засоби). 
3.8. Фестиваль проводиться на конкурсній основі. 
Відповідно до зайнятих місць театральні колективи отримують дипломи 

переможців фестивалю (1, 2, 3 місця). 
Вища нагорода фестивалю - Гран-прі - за рішенням журі, присуджується 

кращому колективу за найяскравіший і професійний виступ. Журі має право 
не присуджувати Гран-прі. 

Організатори фестивалю встановили спеціальні номінації: 
- «За краще художнє рішення пластичного образу»;
- «За кращу чоловічу роль»;
- «За кращу жіночу роль»;
- «За кращу жіночу роль другого плану»;
- «За кращу чоловічу роль другого плану»;
- «За акторський ансамбль»;
- «За органічне втілення сценічного образу»;



- «За оригінальне режисерське рішення»;
- «За оригінальність та виразність театральних костюмів»;
- «За найкраще музичне оформлення»;
- «За високі мистецькі та педагогічні досягнення».
3.9. Заявки (Додаток 1) на участь у Фестивалі подаються на електронну 

адресу відділу виховної роботи і здорового способу життя Чернігівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти                                
імені К.Д. Ушинського: vichovnacn@ukr.net за підписом керівника 
структурного підрозділу з питань освіти органу виконавчої влади та місцевого 
самоврядування до 25 березня 2020 року.

Увага! У заявці необхідно вказати посилання на відео вистави, 
розміщеної на відеохостингу YouTube. Відео повинно бути не у відкритому 
доступі, а лише за посиланням. 

3.10. Разом із заявкою подаються такі матеріали: 
- фото керівника колективу і 5 актуальних кольорових фотографій 

колективу високого розширення (не менше 300 dpi) у цифровому вигляді; 
- програмки в електронному варіанті із вказуванням повних імен усіх 

акторів і ролей, які вони виконують;

IV. Журі та підведення підсумків фестивалю
4.1. Незалежне журі, до складу якого входять працівники установ освіти, 

актори, оцінюватиме вистави, представлені театральними колективами. 
4.2. Колективи - учасники Фестивалю - отримують дипломи переможців 

(Гран-прі, 1, 2, 3 місця) та дипломи в окремих номінаціях.
                                                                                                       
                                                                                                                   Додаток 1

Заявка 
на участь в обласному фестивалі 

дитячих театральних колективів «те-Арт-соціо»

Голові оргкомітету обласного 
фестивалю дитячих театральних 
колективів «те-Арт-соціо»

Назва 
колективу Назва закладу Вікова 

категорія
ПІБ керівника 

(повністю)
Назва твору, 

автори

Посилання на 
відео вистави, 
розміщеної на 
відеохостингу 

YouTube

Підпис керівника структурного підрозділу 
з питань освіти органу виконавчої влади 
та місцевого самоврядування
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