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26.10.2020  № 331 
                                                                         Начальникам місцевих органів 

                                                                               управління у сфері освіти 

                                                                                

Про проведення обласного відбіркового  

туру Всеукраїнського відкритого фестивалю  

закладів позашкільної освіти України 

«Територія творчості» у дистанційному 

форматі 

 

Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» повідомляє, що відповідно до листа Українського державного центру 

позашкільної освіти від 11.09.2020 р. № 09-05 «Про проведення Всеукраїнського 

відкритого фестивалю закладів позашкільної освіти України «Територія творчості» у 

дистанційному та онлайн форматі», враховуючи постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу 

COVID-19», від  22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з 1 

листопада по 15 листопада  2020 року буде проведено обласний відбірковий тур 

Всеукраїнського відкритого фестивалю закладів позашкільної освіти України «Територія 

творчості» у дистанційному форматі (далі – Фестиваль). 

До участі запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної, загальної середньої 

освіти Харківської області. 

Для участі в обласному відбірковому турі фестивалю необхідно до 10 листопада 

2020 року надіслати відеоматеріали номерів у форматі mp4 та заповнену форму заявки 

(додаток до листа) на електронну адресу: mass.org.kh@gmail.com. Звертаємо Вашу 

увагу, що учасників у номері - не більше 10 осіб. Матеріали повинні бути відзняті у 

період серпень-жовтень 2020 року. 

За підсумками обласного відбіркового туру відеоматеріали переможців будуть 

відправлені до участі у фінальному турі фестивалю, який відбудеться у місті Києві. 

Детальний коментар щодо умов проведення фестивалю та рекомендації щодо 

технічного супроводу відеоматеріалів можна переглянути на YouTube 

каналі: https://www.youtube.com/watch?v=giGIWjH9BmA&feature=youtu.be. 
Додаткова інформація за тел.: (057)700-38-44 (контактна особа – завідувач 

організаційно-масового відділу – Чепурна Тетяна Іванівна) 

          Додаток: на 2 арк. в 1 прим.  

Директор                 оригінал підписано                                       Тетяна  ПІДБЕРЕЗКІНА 
Тетяна Чепурна, (057)700-38-44     

mailto:first_palace@ukr.net
mailto:mass.org.kh@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=giGIWjH9BmA&feature=youtu.be


 

 
 Додаток  

до листа КЗ «ХОПДЮТ»     

від 26.10.2020 № 331 
 

 

Заявка на участь  
у обласному відбірковому турі Всеукраїнського відкритого фестивалю закладів позашкільної 

освіти України «Територія творчості» 

(дистанційний формат) 

 

№ 

з/п 

Назва населеного 

пункту 
(область, район, т.і.) 

Назва закладу 

Назва 
колективу 

(звання при 

наявності) 

ПІП керівника, 

посада, місце 

роботи, 
контактний 

телефон 

ПІП вихованця, вік, 

контактний телефон  

Контактна 

особа 
Додаток 

1.        

2.        

 

(Усі дані, що подані у таблиці повинні бути записані без скорочень) 

 

 

Орієнтовний план проведення обласного відбіркового туру 

Всеукраїнського відкритого фестивалю закладів позашкільної освіти України  

«Територія творчості» 

(дистанційний формат) 

 

Терміни проведення:  01–15 листопада 2020 року 

  

Звертаємо Вашу увагу, що учасників у номері - не більше 10 осіб.  

Матеріали повинні бути відзняті у період серпень-жовтень 2020 року. 
 Жанр 

 

Номінації 

1 Хореографічне  мистецтво 1.1 Народне хореографічне мистецтво 

Молодша вікова категорія (5-11 років) 

Старша вікова категорія (12-18 років) 

1.2 Сучасне хореографічне мистецтво 

Молодша вікова категорія (5-11 років) 

Старша вікова категорія (12-18 років) 

1.3 Спортивна (бальна) хореографія 

Молодша вікова категорія (5-11 років) 

Старша вікова категорія (12-21 років) 

2 Вокальне мистецтво 

 

2.1. Фольклорно-етнографічне вокальне 

мистецтво 

Молодша вікова категорія (5-11 років) 

Старша вікова категорія (12-18 років) 

2.2. Сучасне вокальне мистецтво 

Молодша вікова категорія (5-11 років) 

Старша вікова категорія (12-18 років) 

3  Музичне мистецтво 

 

3.1. Фольклорно-етнографічне музичне мистецтво 

Молодша вікова категорія (5-11 років) 

Старша вікова категорія (12-18 років) 

 



 

 

3.2. Сучасне музичне мистецтво 

Молодша вікова категорія (5-11 років) 

Старша вікова категорія (12-18 років) 

3.3 Духові оркестри 

Молодша вікова категорія (5-11 років) 

Старша вікова категорія (12-18 років) 

4 Театральне мистецтво 4.1 Вистава (відео до 10 хв., уривок вистави) 

Молодша вікова категорія (5-11 років) 

Старша вікова категорія (12-18 років) 

4.2. Літературно-музична композиція 

Молодша вікова категорія (5-11 років) 

Старша вікова категорія (12-18 років) 

 

Терміни проведення Всеукраїнського відкритого фестивалю закладів позашкільної освіти України  

«Територія творчості» 

(дистанційний/онлайн формат) 

 

 

Дата Тур Формат Коментар 

 

01 жовтня- 

15 листопада 

2020 року 

(регіони 

України) 

Регіональні відбіркові 

тури колективи та окремі 

виконавці із   ЗПО та 

інших установ 

(організацій)України 

 

Дистанційний. 

Колективи та виконавці 

надсилають до 

обласного ЗПО 

актуальне відео із 

художнім номером.   

Журі обласного туру 

відбирає із поданого 

відео матеріалу по 2 

(два) кращих колективи 

(виконавці) у кожній з 

номінацій для 

фінального туру.  

23-30 

листопада 

2020 року 

(місто Київ) 

Фінал 

Визначення лауреатів та 

переможців у окремих 

жанрах фестивалю, які 

стали переможцями 

обласного відбіркового 

туру 

Дистанційний. 

 

 

Журі фінального туру 

фестивалю відбирає із 

поданого матеріалу по 2 

кращих колективи 

(виконавці) у кожній з 

номінацій. 

05 грудня 

2020 року 

(місто Київ) 

Онлайн Церемонія 

нагородження переможці 

та лауреатів фестивалю  

Онлайн Журі фінального туру 

фестивалю 

 

Детальний коментар щодо умов проведення Фестивалю та рекомендації щодо технічного 

супроводу відеоматеріалів можна переглянути на каналі YouTube: https://youtu.be/giGIWjH9BmA 
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https://youtu.be/giGIWjH9BmA

