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«16» листопада 2022 р.   № 167/01-20 

Начальникам місцевих органів 

у сфері управління освітою 

Директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування 

Про проведення обласного  

фестивалю академічного вокалу 

«Слобожанська камерата» 

 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про позашкільну освіту», плану роботи 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» на 2022 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 від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022, від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року №259/2022, 

від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022, з метою 

виявлення та підтримки талановитих, обдарованих дітей та молоді, подальшого 

розвитку академічного співу серед дітей та молоді, популяризації кращих зразків 

класичної музики, пропаганди творів українських композиторів з 8 по 22 грудня 

2022 року в Комунальному закладі «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» відбудеться обласний фестиваль академічного вокалу 

«Слобожанська камерата» (далі – фестиваль) в дистанційному форматі. 

До участі у фестивалі запрошуються учні та вихованці закладів позашкільної, 

загальної середньої та інших закладів освіти Харківської області віком від 9 до          

18 років. 

Для участі у заході необхідно з 8 по 15 грудня 2022 року на електронну 

пошту lifest30@gmail.com  надіслати заявку відповідно до інформаційно-

методичних рекомендацій щодо проведення фестивалю (додаються). 
За додатковою інформацією звертатися за телефоном +38 (067) 423 53 47;                 

e-mail: lifest30@gmail.com (Лопатіна Ірина Вуколівна, завідувач художньо-

естетичного відділу). 

Додаток на 3 арк. в 1 прим. 

 

Директор  оригінал підписано                Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

Ірина Лопатіна, +380674235347 
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Додаток 

до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

від  16.11.2022 р. № 167 

 

Інформаційно-методичні  

рекомендації щодо проведення обласного  

фестивалю академічного вокалу «Слобожанська камерата» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Обласний фестиваль академічного вокалу «Слобожанська камерата» (далі 

– Фестиваль) проводиться відповідно плану роботи Комунального закладу 

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

виявлення та підтримки обдарованих дітей та талановитих педагогів, подальшого 

розвитку академічного співу серед дітей та молоді, популяризації кращих зразків 

класичної музики, пропаганди творів українських композиторів, виховання 

духовності у дитячому та молодіжному середовищі. 

1.2. Завданнями Фестивалю є активізація творчої роботи керівників та їх 

вихованців, обмін досвідом роботи творчих колективів, взаємозбагачення 

музичного репертуару, формування професійної спрямованості молоді. 

1.3. Організатор Фестивалю – Комунальний заклад «Харківський обласний 

палац дитячої та юнацької творчості» 

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

провідних спеціалістів профільних напрямків (професійні митці та викладачі 

профільних вишів). 

 

2. Термін проведення 

 

2.1. Фестиваль відбудеться з 15 по 22  грудня 2022 року в Комунальному 

закладі «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» в 

дистанційному форматі. 

2.2. Для участі необхідно надіслати заявку (форма додається) з 8 по 15 грудня 

2022 року на електронну пошту lifest30@gmail.com   

 

3. Учасники фестивалю 

 

3.1. До участі в Фестивалі запрошуються учні, вихованці закладів 

позашкільної, загальної середньої та інших закладів освіти Харківської області. 

3.2. Фестиваль проводиться у чотирьох вікових категоріях: молодша група     

9-10 років; середня група 11-12 років;  юнацька група 13-14 років; старша група   

15-18 років. 

3.3. До участі у Фестивалі запрошуються також дуети і тріо академічного 

напряму. 
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4. Порядок проведення Фестивалю 

 

         4.1. Для участі у Фестивалі необхідно надіслати заявку на електрону адресу з 

посиланням на відеозапис виступу lifest30@gmail.com Увага! Посилання повинно 

бути з відкритим доступом! Дедлайн - 15 грудня 2022 року. 

         4.2. Учасники виконують два різнохарактерних твори: - твір українського 

композитора або українська народна пісня в обробці; - твір вітчизняного або 

зарубіжного композитора-класика.  

         4.3.  Обов’язковою умовою є виконання одного з творів українською мовою.  

         4.4. Твори виконуються у супроводі фортепіано чи іншого інструменту, 

камерного інструментального ансамблю або «a capella». Використання фонограми 

«-1» та мікрофону виключається 

 

5. Критерії оцінювання 

 

5.1. Учасники Фестивалю мають продемонструвати відповідність високому 

еталону звучання: близький, зібраний, круглий, легкий та дзвінкий голос. Рівень 

виконавської майстерності оцінюватимуся за наступними критеріями: 

       - краса тембру та сила голосу; 

       - рівність звучання голосу у всьому діапазоні; 

       - висока позиція; 

       - чітка атака звуку; 

       - кантилена; 

       - польотність звучання голосу; 

       - володіння динамічною палітрою голосу; 

       - музичність, артистизм, художня трактовка образу; 

       - чіткість артикуляції. 

5.2. Учасників Фестивалю оцінює журі, до складу якого входять провідні 

спеціалісти профільних напрямків (професійні митці та викладачі профільних 

вишів). 

 

6. Підбиття підсумків фестивалю 

 

          6.1. Переможці Фестивалю визначаються окремо, в кожній віковій категорії. 

Журі визначає володаря гран-прі (за наявності відповідного рівня).  

          6.2. Учасники Фестивалю нагороджуються дипломами відповідних ступенів 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості».  

          6.3. Журі має право призначити спеціальні дипломи.  

          6.4. Переможці що отримали дипломи гран-прі та лауреатів І ступенів 

рекомендуються до участі у Всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» в номінації «Художнє виконавство». 
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Адреса оргкомітету фестивалю: 

Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості», м. Харків. 
Додаткова інформація за телефоном +38 (067) 423 53 47; e-mail: lifest30@gmail.com 

(Лопатіна Ірина Вуколівна, завідувач художньо-естетичного відділу). 

Сайт Палацу: https://firstpalace.kh.ua/  

 

 

З А Я В К А  

на участь у обласному фестивалі академічного вокалу 

«Слобожанська камерата»  

 

 

1. Прізвище, ім’я учасника  

2. Назва творчого колективу  

3. Назва закладу освіти  

4. П. І. Б. керівника, моб. телефон  

5. П. І. Б. концертмейстера  

6. Вік учасників  

7. Програма конкурсного виступу, 

тривалість номерів 

 

7. Контактні дані учасника, телефон, 

e-mail 

 

8. Посилання на відеозапис виступу    

(з відкритим доступом!) 

 

 

Директор                                                        МП 

https://firstpalace.kh.ua/

