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18.02.2021  № 01-20/94 
                                                                         Начальникам місцевих органів 

                                                                               управління у сфері освіти 

                                                                               Директорам закладів обласного  

                                                                               підпорядкування  

Про проведення І та ІІ етапів обласного 

відкритого фестивалю дитячої художньої 

творчості  «Таланти третього тисячоліття»  

 

     На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації 

від 21.06.2005 № 270 «Про обласний відкритий фестиваль дитячої художньої 

творчості «Таланти третього тисячоліття», зареєстрованого Харківським обласним 

управлінням юстиції від 08.08.2005 № 33/848, зі змінами у редакції, затвердженими 

розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації від 20 серпня 

2012 року № 512, відповідно плану роботи Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, з метою підтримки 

талановитих та обдарованих дітей, які займаються різними жанрами аматорського 

мистецтва; сприяння самовдосконаленню і самоствердженню юних талантів, 

розвитку творчих здібностей та естетичного виховання дітей шляхом залучення до                   

художньої творчості  з 20 лютого по 20 квітня 2021 року  відбудеться                       

І (відбірковий) етап, з 05 травня по 20 травня 2021 року – ІІ     етап  обласного 

відкритого фестивалю дитячої художньої творчості «Таланти третього 

тисячоліття» (далі – Фестиваль), нагородження переможців до 1 червня 2021 року. 

          До участі запрошуються учні закладів загальної середньої  та позашкільної 

освіти Харківської області віком від 6 до 18 років 

               Для участі у Фестивалі необхідно з 20 березня по 20 квітня 2021 року         

заповнити електронну заявку   у відповідній  номінації на  кожну                     

конкурсну роботу окремо за наступними посиланнями:                                                                        

номінація «Вокальне мистецтво»: https://forms.gle/xVjbFMAhAPVm11Pv9   

номінація «Образотворче мистецтво»:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjFsWg3h5Frh-v3EYw_LzbFdIiVQld--

tnrRkZwNB3EnuYDQ/viewform?usp=sf_link  

номінація «Хореографічне  мистецтво»: https://forms.gle/u6Lc6PvfqUR3QWacA  

mailto:first_palace@ukr.net
https://forms.gle/xVjbFMAhAPVm11Pv9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjFsWg3h5Frh-v3EYw_LzbFdIiVQld--tnrRkZwNB3EnuYDQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjFsWg3h5Frh-v3EYw_LzbFdIiVQld--tnrRkZwNB3EnuYDQ/viewform?usp=sf_link
https://forms.gle/u6Lc6PvfqUR3QWacA


 

 

Положення про обласний відкритий фестиваль дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття»: https://firstpalace.kh.ua/wp-

content/uploads/2020/02/polozh-talanty-2020.pdf  

Звертаємо увагу, що І (відбірковий) етап відбувається у районах (містах, 

селищах) Харкова та області: у номінаціях «вокальне мистецтво», «хореографічне   

мистецтво» –  з  20 лютого по 20 березня; у номінації «образотворче мистецтво» –         

з 20 лютого по 10 квітня.  

ІІ обласний етап відбудеться у Комунальному закладі «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 37: 

          номінація «образотворче мистецтво» (дистанційно) на офіційному сайті 

Палацу за електронною адресою: https://firstpalace.kh.ua:  – з 05 по 20 травня 2021 

року;   

номінація «вокальне мистецтво» – 13 травня 2021 року; 

номінація «хореографічне мистецтво» – 14 травня 2021 року. 

У ІІ етапі беруть участь переможці І етапу Фестивалю. 

Оголошення переможців Фестивалю з 21 травня по 1 червня 2021 року. 

Увага! Дата та форма проведення Фестивалю за номінаціями може бути 

змінена. 

          Довідки за телефонами:  

-  номінація «вокальне мистецтво» − 700-38-44;  ел. пошта: massorg@ukr.net 

(Чепурна Тетяна Іванівна, завідувач організаційно-масового відділу, Кандиба 

Світлана Вікторівна, методист); 

- номінація «образотворче мистецтво» − 700-38-46; ел. пошта: 

nadxristy2012@gmail.com (Нейкалюк Надія Христофорівна, завідувач відділу 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва); 

- номінація «хореографічне мистецтво» − 099-628-00-63; ел. пошта: 

detstvo.kh62@gmail.com; Галенко Раїса Олександрівна, завідувач відділу народної 

хореографії,  Ашортіа Анна Михайлівна, методист. – 097-915-56-56 – Олена 

Валеріївна Авраменко, завідувач відділу сучасної хореографії. 

Додаток: на 4-х арк. в 1-му прим. 

 

  Директор                  оригінал підписано                                               Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

Курукіна, 0509147940 

 

https://firstpalace.kh.ua/wp-content/uploads/2020/02/polozh-talanty-2020.pdf
https://firstpalace.kh.ua/wp-content/uploads/2020/02/polozh-talanty-2020.pdf
https://firstpalace.kh.ua/


 

 

                                        Додаток  

                                                                                     до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

                        від  18.02.2021 № 01-20/94 

Методичні рекомендації 

щодо проведення обласного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості 

«Таланти третього тисячоліття»  
 

1.Загальні положення 

 1.1. Обласний відкритий фестиваль дитячої художньої творчості «Таланти 

третього тисячоліття» в номінації «образотворче мистецтво» (далі – Фестиваль) 

проводиться відповідно до плану обласних масових заходів з учнівською молоддю 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» (далі - Палац) на 2021 рік з 20 лютого по 01 червня 2021 року  

 1.2. Мета Фестивалю – підтримка талановитих та обдарованих дітей, які 

займаються різними жанрами аматорського мистецтва; сприяння 

самовдосконаленню і самоствердженню юних талантів, розвитку творчих 

здібностей та естетичного виховання дітей шляхом залучення до художньої 

творчості. 
 

2. Учасники Фестивалю 

До участі у Фестивалі запрошуються вихованці (учні) закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти Харківської області. 

Вікові категорії учасників:  

номінація «образотворче мистецтво»: 6 – 10 років, 11 – 14 років, 15 – 18 років;  

номінація «вокальне мистецтво»: 7 – 10 років, 11 – 13 років, 14 – 18 років;  

номінація «хореографічне мистецтво»: 7 – 12 років, 13 – 18 років.  

3. Порядок і терміни проведення Фестивалю 

3.1. Фестиваль проводиться в два етапи. 

І етап (відбірковий) - проводиться з 20 лютого по 20 квітня 2021 року. 

ІІ етап, в якому беруть участь переможці І етапу Фестивалю з 5 по 20 травня         

2021 року. 

3.2. І (відбірковий) етап відбувається у районах (містах, селищах) Харкова та 

області: у номінаціях «вокальне мистецтво», «хореографічне   мистецтво» –                

з  20 лютого по 20 березня; у номінації «образотворче мистецтво» –                              

з 20 лютого по 10 квітня.  

3.3. ІІ обласний етап відбудеться у Комунальному закладі «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», за адресою: м. Харків, вул. 

Сумська, 37: 

          номінація «образотворче мистецтво» (дистанційно) на офіційному сайті 

Палацу за електронною адресою: https://firstpalace.kh.ua:  – з 5 по 20 травня           

2021 року;   

https://firstpalace.kh.ua/


 

 

номінація «вокальне мистецтво» – 13 травня 2021 року; 

номінація «хореографічне мистецтво» – 14 травня 2021 року. 

Нагородження переможців до 1 червня 2021 року. 

Увага! Дата та форма проведення Фестивалю за номінаціями може бути 

змінена. 

4. Умови участі у Фестивалю 

           4.1. Номінація «образотворче мистецтво» відбудеться дистанційно на 

офіційному сайті Палацу за електронною адресою: https://firstpalace.kh.ua та 

офіційній сторінці Палацу в Facebook за електронною адресою: 

https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua.  

Від кожного закладу освіти на конкурс подається не більше 4 (чотирьох) робіт 

у кожній віковій категорії: 

- станковий живопис – 1 робота; 

- малюнок – 1 робота; 

- графіка – 1 робота; 

- декоративно-ужиткове мистецтво – 1 робота. 

У номінації «образотворче мистецтво» журі І та ІІ етапів Фестивалю оцінює 

подані роботи за критеріями: художній рівень та індивідуальність виконання; 

сучасна спрямованість роботи; відповідність народним традиціям; композиційна 

досконалість роботи та її жанрові різновиди; відображення місцевого колориту; 

багатство індивідуальних творчих прийомів. 
 

Для участі у Фестивалі необхідно: 

а) зробити світлини робіт, що надаються на конкурс: 

- станковий живопис – 1 світлина; 

- малюнок – 1 світлина; 

- графіка – 1 світлина; 

- декоративно-ужиткове мистецтво – не більше 4 світлин (з різних ракурсів). 

б) ЗАРЕЄСТРУВАТИ (до 10.04.2021р.) КОЖНУ ОКРЕМУ РОБОТУ та 

завантажити посилання на цифровий файл світлини (для робіт станкового живопису, 

малюнка, графіки) або на теку зі світлинами (для виробів декоративно-ужиткового 

мистецтва) в гугл-формі. Для цього попередньо розташувати цифрову світлину або 

теку зі світлинами на своєму гугл-диску або іншому хмарному сервісі та надати 

повний доступ. 

Посилання на реєстраційну форму: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjFsWg3h5Frh-

v3EYw_LzbFdIiVQld--tnrRkZwNB3EnuYDQ/viewform?usp=sf_link  

Технічні вимоги до файлів: 

формат – .jpg;  .jpеg; 

https://firstpalace.kh.ua/
https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua
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ім’я файлу (СВІТЛИНИ) повинно містити (через крапку): Назва роботи. Прізвище 

та ім’я  виконавця. Вік виконавця. Скорочена назва закладу. Назва району/міста/ТГ. 

Наприклад, Зимова казка. Вожжова Анна. 8р. ЗБДЮТ. Зачепилівська ОТГ.jpg 

 

Додаткова інформація за тел.:  067-779-36-88– Надія Нейкалюк, завідувач 

відділу; 050-323-88-90 - Вікторія Лукашова, методист 

 

4.2. Номінація «Хореографічне мистецтво» 

Конкурсна програма у номінації «хореографічне мистецтво» відбувається за 

напрямами: народний сценічний танець, сучасний сценічний танець (у формі 

ансамбль – не менше 5-ті осіб) 

       Кожен колектив може надіслати не більше 1 конкурсного номеру.        

  

У номінації «хореографічне мистецтво» журі І та ІІ етапів Фестивалю оцінює 

виступи учасників за наступними критеріями: оригінальність постановки номера, 

дотримання танцювальної лексики, виконавська та авторська майстерність, 

музичний і танцювальний матеріал, естетика костюмів та реквізиту, загальне 

артистичне враження, якість музичного оформлення.  

Для участі у Фестивалі необхідно з 20 березня по 20 квітня 2021 року         

заповнити електронну заявку за посиланням у відповідній  номінації                          

на кожну конкурсну роботу окремо: https://forms.gle/u6Lc6PvfqUR3QWacA  

        Технічні вимоги до відеофайлів з конкурсними номерами: 

формат – mp4; 

ім’я файлу повинно містити (через крапку): Назва роботи. Прізвище та ім’я  

виконавця. Вік виконавця. Назва закладу освіти (ПОВНА!). Назва 

району/міста/селища. 
  

 Додаткова інформація за телефонами: 

напрям «народний сценічний танець»: 099-62-800-63 - Анна Михайлівна Ашортіа, 

методист (відділ народної хореографії) 
 

напрями «сучасний сценічний танець»: 

067-991-80-05 - Тетяна Миколаївна Мусієнко, методист (відділ сучасної 

хореографії). 

4.3. Номінація «Вокальне мистецтво» 

Конкурсна програма у номінації «вокальне мистецтво» відбувається за 

напрямами: сольний вокал, ансамблевий вокал, хорове мистецтво 

       Кожен учасник, творчий колектив може надіслати не більше 1 конкурсного 

номеру.  

https://forms.gle/u6Lc6PvfqUR3QWacA


 

 

        У номінації «вокальне мистецтво» журі І та ІІ етапів Фестивалю оцінює 

виступи учасників за критеріями: творча індивідуальність, узгодженість тексту 

твору з мелодикою, реалізація художнього задуму, емоційність виконання, 

майстерне володіння навичками вокального мистецтва, якість супроводу, сценічна 

культура. 

  Для участі у Фестивалі необхідно з 20 березня по 20 квітня 2021 року         

заповнити електронну заявку за посиланням у відповідній  номінації                          

на кожну конкурсну роботу окремо: 

https://forms.gle/xVjbFMAhAPVm11Pv9                                                                          

                                                                                                                                                

Технічні вимоги до відеофайлів з конкурсними номерами: 

формат – mp4; 

ім’я файлу повинно містити (через крапку): Назва роботи. Прізвище та ім’я  

виконавця. Вік виконавця. Назва закладу освіти (ПОВНА!). Назва 

району/міста/селища. 

 Додаткова інформація за тел.: +38(057)700-38-44 – Тетяна Іванівна Чепурна, 

завідувач організаційно-масового відділу. 

5. Визначення і нагородження переможців 

    Підсумки Фестивалю підводяться з 21 травня по 1 червня 2021 року. 

Переможці ІІ етапу Фестивалю відзначаються за кожною із номінацій такими 

видами винагород: «ГРАН-ПРІ» – один на кожну номінацію; «ПЕРЕМОЖЕЦЬ»      

(І, ІІ, ІІІ місце) – у кожній віковій категорії.  

         Усі учасники І та ІІ етапів отримують диплом учасника Фестивалю. 

 

https://forms.gle/xVjbFMAhAPVm11Pv9

