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Положення 

про проведення обласного етно-фестивалю „Вифлеємська зірка” серед учнів 
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів 

І. Мета фестивалю 
Метою проведення фестивалю є: 
патріотичне виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва; 
виявлення і підтримка кращих фольклорних колективів; 
залучення дітей та молоді до вивчення та збереження фольклору, як 

першооснови національної культурної спадщини, відтворення виконавських 
традицій, національного вбрання, предметів побуту; 

удосконалення системи методичного та організаційного керівництва 
процесом художньої творчості, залучення митців до творчої співпраці з юними 
аматорами, надання їм фахової допомоги; 

підвищення професійного та педагогічного рівня керівників колективів; 
пошук нових форм і методів роботи. 

 
ІІ. Загальне керівництво 

Загальне керівництво з підготовки та проведення обласного етно-фестивалю 
„Вифлеємська зірка” здійснюють управління освіти і науки Рівненської обласної 
державної адміністрації та Рівненський обласний навчально-методичний центр 
естетичного виховання учнів профтехосвіти. 

 
ІІІ. Порядок і термін проведення 

1. Обласний етно-фестиваль „Вифлеємська зірка” проводиться щорічно у 
два етапи: 

І-й етап – районний,  міський; 
ІІ-й етап – обласний, завершальний. 
 
2. До участі у фестивалі запрошуються фольклорні колективи, вокальні 
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ансамблі, окремі виконавці загальноосвітніх, позашкільних та професійно-
технічних навчальних закладів. Учасники презентують обряд чи частину 
різдвяного обрядового дійства („Вертеп”, колядки, щедрівки, віншування тощо) 
тривалістю до 10 хвилин. 

 
ІV. Критерії оцінювання 

Виступи учасників фестивалю на кожному етапі оцінюються журі за 
критеріями: 

відтворення регіональних особливостей колядок, щедрівок, віншувань, 
традиційної манери виконання; 

творча індивідуальність, виконавська майстерність; 
емоційність виконання, сценічна культура; 
цілісність сценічного втілення репертуарного дійства ; 
виконання обов'язкових елементів фольклору; 

автентичність текстів; 
відповідність костюму та діалекту регіону. 
 

V. Нагородження переможців 
Підсумки фестивалю підводяться на кожному етапі. 
Переможцям етно-фестивалю „Вифлеємська зірка” присвоюється звання 

лауреата з врученням відповідних дипломів, грамот та цінних подарунків (при 
наявності коштів). 

Переможцям І-го етапу фестивалю надається можливість участі у ІІ-му 
етапі. 

Переможці ІІ-го етапу (обласного) етно-фестивалю „Вифлеємська зірка” 
рекомендуються для участі у Всеукраїнських конкурсах і фестивалях. 
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