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«16»  лютого  2023 р.  №37/01-20  

Начальникам місцевих органів  

у сфері управління освітою 

Директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування 

 

Про проведення обласного 

фестивалю театрів ляльок «Крок» 
 

Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» доводить до відома, що відповідно до статті 8 Закону 

України «Про позашкільну освіту», плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2023 рік, з 

обов’язковим виконанням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09 

грудня 2020 року № 1236 та запровадженням на території України воєнного стану 

згідно з Указами Президента України, з метою виявлення та підтримки 

талановитих та обдарованих дітей, сприяння розвитку дитячих театрів ляльок, 

популяризації мистецтва театру анімації, творчої співпраці, обміну досвідом та 

підвищення рівня професійної майстерності керівників театральних колективів, 

25 березня 2023 року о 10.00 в Комунальному закладі «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» відбудеться обласний фестиваль театрів 

ляльок «Крок» (далі – Фестиваль) у дистанційному форматі. 
До участі у Фестивалі запрошуються учні (вихованці) закладів освіти 

Харківської області віком від 7 до 18 років. Інформаційно-методичні рекомендації 

проведення Фестивалю додаються. 

Для участі у Фестивалі необхідно до 17 березня 2023 року надіслати заявку 

(форма додається) на електронну адресу: lifest30@gmail.com. 

Додаткова інформація за телефоном: (067) 4235347 (контактна особа 

Лопатіна Ірина Вуколівна - завідувач художньо-естетичного відділу). 

Додаток на 2 арк. в 1 прим. 

 

Заступник директора 

з виховної роботи  оригінал підписано                                                       Тетяна КУРУКІНА 
 

 

 

Ірина Лопатіна, (067) 423-53-47 
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Додаток 

до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

від 16.02.2023 №37/01-20  

 

Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо проведення обласного фестивалю театрів ляльок «Крок» 

 

І. Загальні положення 

 

1. Фестиваль театрів ляльок «Крок» (далі - Фестиваль) проводиться 

Комунальним закладом «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» (далі – Палац) з метою виявлення та підтримки талановитих та 

обдарованих дітей, сприяння розвитку дитячих театрів ляльок, підвищення рівня 

професійної майстерності керівників театральних колективів, популяризації 

мистецтва театру анімації, розширення творчої співпраці та обміну досвідом, 

виховання духовності у дитячому та молодіжному середовищі. 

2. Для організації та проведення Фестивалю формується склад журі з числа 

провідних спеціалістів профільних напрямків (професійні митці, актори та 

викладачі профільних вишів). 

 

II. Порядок і строки проведення 

 

1. Фестиваль проводиться як бієнале: один раз на два роки, чергуючись з 

обласним відкритим семінаром керівників дитячих театрів ляльок. Дата 

проведення Фестивалю – 25 березня 2023 року. Дата подання заявок –  

до 17 березня 2023 року. 

2. У 2023 році, в зв’язку з воєнним станом на території України та 

обмеженнями у проведенні культурно-масових заходів, обласний фестиваль 

театрів ляльок «Крок» проходить у дистанційному форматі. 

3. Робоча група щодо технічного та методичного забезпечення проведення 

Фестивалю затверджується наказом Палацу. 

 

III. Учасники Фестивалю 

 

1. До участі в Фестивалі запрошуються колективи і виконавці всіх видів 

аматорського мистецтва театрів ляльок загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів, закладів загальної середньої освіти обласного 

підпорядкування, центрів художньо-естетичного виховання, мистецьких 

шкілміста та області. 

Фестиваль проводиться у трьох вікових категоріях: 

– 7-12 років - молодша вікова категорія; 

–13-18 років - старша вікова категорія; 

–змішана вікова категорія. 

2. Програма Фестивалю передбачає конкурсну програму в номінації 

«Мініатюра». 
 

  



 

IV. Умови участі у конкурсних програмах Фестивалю 

 

Номінація «Мініатюра». До участі запрошуються колективи та окремі 

виконавці всіх видів та жанрів анімаційного мистецтва. Учасники представляють 

концертну програму, мініатюри чи окремі номери з ляльками будь-якої системи 

ведення. Тривалість постановки - не більше 15 хвилин. Допускаються до участі 

виступи, створення та відеозапис яких проведено протягом 2020-2023 років. 

До виступу надається програмка у форматі PDF/JPG, в якій повністю 

вказані прізвища та імена виконавців і постановників, роль/постановча функція 

кожного в номері. 

Для участі у Фестивалі учасники надсилають заявку (форма наведена 

нижче) на адресу lifest30@gmail.com до 17 березня 2023 року. 

Перегляд та оцінювання виступів проводиться 25 березня 2023 року за 

такими критеріями: оригінальність постановки номера, дотримання жанрової 

лексики, акторська майстерність, відповідність постановки віку виконавців, 

естетика та гармонія костюмів і реквізиту, майстерність використання предметів, 

якість музичного супроводу. 

Технічні вимоги до відеозапису: 

– можливість перегляду відеозапису онлайн: посилання на відеозапис на 

YouTube, Google Диск або fex.ua (з відкритим доступом до файлу); 

– формат відеофайлу MPEG-4 або AVI; 

– якість відео достатня для оцінювання (без сторонніх предметів, людей),  

рекомендована роздільна здатність 1280×720, допускається відеозапис на 

смартфон; 

– якісний звуковий супровід; 

– посилання на відео активно для перегляду до 30 березня 2023 року. 

 

V. Визначення і нагородження переможців  

 

1. Журі визначає переможців Фестивалю за найбільшою кількістю балів. 

2. Переможцям присуджуються звання лауреатів І, ІІ, ІІІ ступенів в кожній 

віковій категорії. 

3. Журі залишає за собою право визначати володарів спеціальних 

нагород:«Гран-прі Фестивалю», «За кращий акторський ансамбль», «За краще 

втілення сучасної драматургії», «За кращу роль першого плану», «За кращу роль 

другого плану», «За кращу режисуру». 

 
Заява на участь 

(всі пункти обов’язкові для заповнення):  

1. Назва колективу / ПІБ виконавця. 

2. Повна назва закладу. 

3. ПІБ керівника, акомпаніатора. 

4. Вікова категорія. 

5. Програма. 

6. Тривалість виступу. 

7. Контактний номер мобільного телефона та електронна пошта керівника колективу. 

8. Посилання на відео для перегляду. 

9. Електронна пошта закладу. 
 

Директор установи 
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