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«15» грудня  2021 р.   № 01-20/517 

 

Начальникам місцевих органів  

у сфері управління освітою 

Директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування 

 

Про проведення обласного 

фестивалю-конкурсу 

хорового мистецтва 

 

 Відповідно до статті 8 Закону України «Про позашкільну освіту», плану 

роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» (далі – Палац) на 2022 рік, з обов’язковим виконанням вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021р. № 1096  «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р.         

№ 1236», з метою підтримки талановитих дітей та молоді в мистецтві хорового 

виконавства, підтримки кращих хорових колективів, залучення до активної участі 

у мистецькому житті країни, пропагування, примноження та популяризація 

надбань національної вокально-хорової культури  26 лютого 2022 року о 10.00 в 

Комунальному закладі «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» відбудеться обласний фестиваль-конкурс хорового мистецтва 

(далі – Фестиваль). Інформаційно-методичні рекомендації проведення додаються. 

             До участі у Фестивалі запрошуються учні (вихованці) закладів освіти 

Харківської області віком від 6 до 18 років. 

            Для участі у Фестивалі необхідно до 22 січня 2022 року надіслати заявку 

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

            У зв’язку з  епідеміологічною ситуацією формат проведення заходу може 

бути змінено, про що буде повідомлено додатково.  

           Додаткова інформація за телефоном: (057) 700-38-39 (контактна особа: 

Лопатіна Ірина Вуколівна, завідувач художньо-естетичного відділу) 

          Додаток на 3 арк. в 1 прим. 

 

Директор  оригінал підписано                  Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

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

    до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

                          від 15.12.2021 № 01-20/517     

 

Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо проведення обласного фестивалю-конкурсу хорового мистецтва 

 

I. Загальні положення 
 

 1.1.Обласний фестиваль-конкурс хорового мистецтва (далі – Фестиваль)   

проводиться відповідно до Плану роботи Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік  з метою виявлення 

та підтримки талановитих дітей та молоді в мистецтві хорового виконавства, 

залучення до активної участі у мистецькому житті країни та формування творчої 

еліти України. 

 1.3. Завданнями Фестивалю є: 

- патріотичне виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва; 

- пропагування, примноження та популяризація надбань національної вокально-

хорової культури; 

- виявлення і підтримка кращих хорових колективів;  

- формування професійної спрямованості молоді; 

- підвищення професійного рівня керівників дитячих і молодіжних творчих     

колективів;  

- активізація творчої роботи керівників, концертмейстерів та їх вихованців; 

- узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з хоровими колективами,  

- пошук нових форм і методів роботи з аматорськими колективами. 

        1.4. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Фестивалю здійснює 

Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості». 

1.5. Для організації та проведення Фестивалю створюється організаційний 

комітет, до складу якого входять представники Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», митці і фахівці 

вокально-хорового мистецтва (за згодою).  

1.6. Склад організаційного комітету та журі затверджується наказом 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» 

 

II. Порядок і термін проведення 

 

2.1. Фестиваль проводиться в Комунальному закладі «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» 26 лютого 2022 року об 10.00.  

2.2. Для участі у Фестивалі необхідно надсилати заявку до організаційного 

комітету на електронну пошту: lifest30@gmail.com до 22 січня 2022 року (форма 

заявки додається). 

2.2. Організаційний комітет Фестивалю призначає: 

- робочу групу з технічного та методичного забезпечення проведення Фестивалю; 

- журі, яке оцінює художній рівень, визначає переможців та присуджує нагороди. 
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III. Учасники Фестивалю 

 

3.1. До участі у Фестивалі запрошуються учні (вихованці) закладів освіти 

Харківської області. 

3.2. Конкурсна програма Фестивалю проводиться у двох вікових категоріях: 

- молодша вікова категорія – до 12 років. 

- старша вікова категорія - старше 12 років. 

 

IV. Умови участі у конкурсній програмі Фестивалю 

 

4.1. Конкурсна програма виступу складається з 2-3-х різнохарактерних творів, 

серед яких твори української, світової, сучасної та народної хорової музики. 

Твори можуть виконуватися у супроводі фортепіано, іншого інструменту, 

інструментального камерного ансамблю, фонограми «-1», 

«а capella». Усі твори виконуються мовою оригіналу. 

4.3 Критерії оцінювання: 

- відповідність репертуару виконавським можливостям та віковим особливостям; 

- рівень виконавської (інтерпретація, виконавський стиль, вокальна культура, 

ступінь володіння засобами хорового мистецтва тощо); 

- емоційність виступу; 

- сценічна культура та естетика зовнішнього вигляду. 

 

V. Нагородження переможців Фестивалю 
 

5.1.Переможці Фестивалю нагороджуються дипломами лауреатів, дипломами 

дипломантів, відповідних ступенів в кожній віковій категорії та дипломом «Гран-

прі». 

5.2. Учасники Фестивалю, які не стали переможцями, отримають дипломи 

учасників. 

5.3. Журі залишає за собою право вносити зміни у визначенні кількості лауреатів і 

дипломантів. 

5.4. Журі має право на присудження спеціальних дипломів за номінаціями: 

- «За краще виконання українського твору»; 

- «За краще виконання твору західноєвропейської класики»; 

- «Надія» 

- «Переконливість» 

- «Кращий концертмейстер». 

- «Кращий диригент» 

5.6. Рішення журі не обговорюється і не оскаржується. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Додаток 

 

Заявка 

на участь у обласному фестивалі-конкурсі хорового мистецтва 

 

1. Назва колективу. 

2. Повна назва закладу. 

3. Вікова категорія колективу. 

4. Кількісний склад колективу. 

5. ПІБ керівника.  

6. ПІБ концертмейстера. 

7 Програма конкурсного виступу (композитор, автор тексту, назва твору, 

хронометраж). 

8. Контакти:  е-mail , телефон керівника колективу та закладу/установи. 

 

Директор                              М.П.                                                       (підпис) 

 


