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13 січня 2021 № 01-20/16
Начальникам місцевих органів
управління у сфері освіти
Директорам закладів обласного
підпорядкування
Про проведення в дистанційній формі
обласного свята «Щедрий вечір»
Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості» повідомляє, що відповідно до плану роботи
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості» на 2021 рік, ураховуючи постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширення на території України
короновірусу
COVID-19, постанови Кабінету Міністрів України
від
09.12.2020р. за № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на
території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
короновірусом
SARS-CoV-2», обласне свято «Щедрий вечір» (умови
додаються) відбудеться з 20 по 30 січня 2021 року у дистанційній формі.
До участі запрошуються вихованці (учні) закладів освіти Харківської
області.
Для участі у заході необхідно до 20 січня 2021 року заповнити та
надіслати електронну заявку з посиланням на відео конкурсного виступу у
форматі
mp4
(завантаженого
на
YouTube):
https://forms.gle/GQhvGgbq98R61z9s6
Додаткова інформація за тел.: (050) 914-79-40 (контактна особа – Тетяна
Курукіна, заступник директора з виховної роботи); (057)700-38-44;
(066) 304-82-39 (контактна особа – Тетяна Чепурна, завідувач організаційномасового відділу)
Додаток: на 3 арк. в 1 прим.
Директор
Тетяна Чепурна, (057)700-38-44

Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА

Додаток 1
до листа КЗ «ХОПДЮТ»
від 13.01.2021 №01-20/16

Інформаційно-методичні рекомендації
щодо проведення обласного свята «Щедрий вечір» у дистанційній формі
1. Загальні положення
1.1. Обласне свято «Щедрий вечір» (далі – Свято) проводиться відповідно до
плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості» на 2021 рік з 20 по 30 січня 2021 року в дистанційній
формі.
1.2. Метою проведення Свята є активізація розширення напрямків краєзнавчих
досліджень та підтримки юних виконавців, краєзнавців і народознавців, які
збирають, досліджують, вивчають та відтворюють звичаї
та традиції
Слобожанського краю та регіонів України.
1.3. Основні завдання Свята:
- залучення дітей та молоді до вивчення та збереження фольклору як
першооснови національної культурної спадщини України;
- відтворення виконавських традицій, національного вбрання, предметів
побуту українського народу;
- пошук, підтримка обдарованих дітей та молоді, керівників-педагогів;
- виховання патріотичних почуттів у юнацтва, народної творчості та
пам’яток народного мистецтва;
1.4. Результатом пошуку юних виконавців мають бути імпровізовані творчі
виступи з відображенням обрядів свят зимового циклу, виконання колядок і
щедрівок.
2. Організатори Свята
2.1. Захід започаткований Департаментом науки і освіти Харківської обласної
державної адміністрації, Комунальним закладом «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості» та Харківським обласним відділенням
Всеукраїнського об’єднання ветеранів.
2.2. Керівництво проведення, організаційне та технічне забезпечення заходу
здійснює Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості».
3. Учасники Свята
3.1. До участі у Святі запрошуються творчі колективи закладів освіти
Харківської області, кількість яких не обмежена.
4. Порядок та терміни проведення Свята
4.1. Свято проводиться з 20 по 30 січня 2021 року.
4.2. Прийом відео з конкурсними номерами триває до 20 січня 2021 року.
4.3. Свято проводиться за номінаціями:
- номінація «Обрядова дія»;
- номінація «Гуртове виконавство».

4.4. Результати та переможці обласного свята «Щедрий вечір» будуть
оприлюдненні 30 січня 2021 року на офіційному сайті Комунального закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості»:
https://firstpalace.kh.ua/
5. Умови проведення та технічні вимоги
5.1. Для участі у Святі учасникам необхідно в народних традиціях та
імпровізованих костюмах відтворити обряди зимового циклу (вертеп, колядка,
щедрівка, віншування тощо) нашого регіону, або різних регіонів України..
Використання фонограм дозволяється для оформлення додаткового емоційного
фону та покращення сприйняття фольклорного дійства.
5.2. Тривалість виступу до від 3 до 10 хвилин.
5.3 Технічні умови:
- відеозапис у форматі Full HD відео з роздільною здатністю 1920х1080
- формат файлу mp4
- відеокодек: Н.264
- Аудіокодек: ААС
- Бітрейт аудіо: 128 Кбіт/с.
5.4. Готове відео необхідно завантажити на платформу YouTube та вказати:
назва номеру _назва колективу_ назва закладу освіти_район.
5.5. Звертаємо увагу, що для організації та проведення заходу учасники та
організатори зобов’язані дотримуватися вимог постанови Кабінету Міністрів
України
від 09.12.2020р. за № 1236 «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої короновірусом
SARS-CoV-2».
5.6. Для участі в обласному святі необхідно до 20 січня 2021 року заповнити та
надіслати електрону заявку з посиланням на відео конкурсного виступу у
форматі
mp4
(завантаженого
на
YouTube):
https://forms.gle/GQhvGgbq98R61z9s6
Усі дані в заявці повинні бути заповнені без скорочень та абревіатур!
5.7. Організатори мають право використовувати надіслані на Свято
матеріали для розміщення на сторінках в інтернет мережі.
6. Визначення та нагородження переможців
6.1. Переможців Свята визначає журі, яке формується з представників
організаторів Свята та залучених фахових спеціалістів (за їх згодою).
6.2. Журі приймає колегіальне рішення щодо визначення переможців. Рішення
журі за результатами виступу оформляється протоколом.
6.3. Підсумки підводяться за загальною сумою балів за наступними критеріями:
Номінація «Обрядова дія»:
- відтворення особливостей колядок, щедрівок, віршувань, традиційної
манери виконання елементів фольклору – 10 балів;
- цілісність сценічного втілення різдвяного дійства – 5 балів;
- відповідність репертуару виконавським можливостям учасників –
5 балів;

- рівень виконавської майстерності – 10 балів;
- емоційність виступу – 5 балів;
- сценічна культура та естетика зовнішнього вигляду – 5 балів.
Максимальна загальна сума балів – 40
Номінація «Гуртове виконавство»:
- відтворення особливостей колядок, щедрівок, віршувань, традиційної
манери виконання елементів фольклору – 10 балів;
- відповідність репертуару виконавським можливостям учасників –
5 балів;
- рівень виконавської майстерності – 10 балів;
- емоційність виступу – 10 балів;
- сценічна культура та естетика зовнішнього вигляду – 5 балів;
Максимальна загальна сума балів – 40
6.4. Переможці Свята визначаються, окремо, в кожній номінації. Журі визначає
володаря гран-прі (за наявності відповідного рівня).
6.5. Переможці Свята нагороджуються дипломами відповідних ступенів
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості».

