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Організатор фестивалю – Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» за підтримки 

Громадської організації «Молодь Сходу України». 

Мета фестивалю: популяризація кращих зразків художньої (музичної 

і хореографічної) культури; виявлення та підтримка художньо обдарованої 

молоді, розкриття її творчої індивідуальності; обмін досвідом з  питань 

професійної підготовки фахівців хореографів та музикантів, виховання їхньої 

виконавської культури. 

Номінації фестивалю:  

Хореографія – народна, класична, сучасна. 

Музика – солісти, ансамблі (вокалісти, інструменталісти). 

Учасники фестивалю: учні загальноосвітніх навчальних закладів, 

шкіл мистецтва, Центрів позашкільної роботи; студенти вищих навчальних 

закладів I-IV рівня акредитації; аматорські художні колективи різних вікових 

категорій. 

Термін проведення фестивалю – 20  травня 2016 року. 

Вимоги до концертних програм: програма обирається за власним 

бажанням учасника (до 10 хвилин).  

 

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ 

Фестиваль відбудеться в Державному вищому навчальному закладі 

«Донбаський державний педагогічний університет», на факультеті 

підготовки вчителів початкових класів за адресою: м. Слов’янськ, вул. 

Університетська (Леніна), 12. 

 Керівництво фестивалю здійснює організаційний комітет, до складу 

якого входять представники університету-організатора; педагогічної та 

культурної громадськості міста і регіону. 

Усі учасники фестивалю забезпечують свій виступ фонограмою «-1» 

або іншим звуковим супроводом (інструментальний чи вокально-

інструментальний ансамбль). Фонограми мають бути записані у цифровому 

форматі. Вони подаються в організаційний комітет фестивалю учасниками 

під час реєстрації. Навчальний заклад, який проводить фестиваль, забезпечує 

концертні виступи апаратурою, яка відтворює та посилює звук. 

Організаційний внесок для всіх виконавців фестивалю не взимається. 

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на фестивалі (проїзд,  харчування), 

несе навчальний заклад, який відряджає делегацію. 

Заявки на участь у фестивалі. Для оформлення участі у 

концертному виступі учасники до 15����   ��� травня 2016 року надсилають до 

  



організаційного комітету заповнену реєстраційну картку учасника (соліста), 

ансамблю. 

 Документи надсилати за адресою: електронна пошта – 

dec.pv@mail.ru 

Телефони для довідок:  

06262 2 32 91 (із 08.00 до 17.00) – деканат факультету ПВПК. 

095 469 76 97 (із 09.00 до 18.00) – Роздимаха Анатолій Іванович. 

050 247 87 10 (із 08.00 до 17.00) – Карягіна Наталія Валеріївна. 

 

 

 

Реєстраційна картка учасника регіонального фестивалю 

художнього мистецтва «Мистецький розмай» 

Прізвище, ім’я та по батькові учасника________________________________ 

Назва навчального закладу ( або організації) та його адреса ____________ 

Контактні телефони _________________________________________________ 

Прізвище, ім’я та по батькові керівника, який підготував учасника________ 

 

Концертна програма 

1. 

2. 

 

On-line реєстрація учасника регіонального фестивалю художнього 

мистецтва «Мистецький розмай» 

 

 

Із повагою – оргкомітет фестивалю «Мистецький розмай» 

http://goo.gl/forms/bhdltl4Dm4
http://goo.gl/forms/bhdltl4Dm4

