
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ» 

 

НАКАЗ 
 

26.12.2022 Харків № 89 
 

Про підсумки проведення обласного 

фестивалю академічного вокалу 

«Слобожанська камерата» 

 

Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 

відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, враховуючи Постанову 

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, від 7 листопада 2022 року № 757/2022, 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 

з 8 до 22 грудня 2022 року в Комунальному закладі «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» відбувся обласний фестиваль 

академічного вокалу «Слобожанська камерата» (далі − Фестиваль) в 

дистанційній формі. 

Виходячи з вищезазначеного та враховуючи висновки журі, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Визначити учасників Фестивалю (додаток 1). 
 

2. Відзначити учасників Фестивалю, які стали переможцями дипломами І, ІІ,  

ІІІ ступенів Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» (додаток 1). 
 

3. Інформацію про результати проведення Фестивалю довести до відома 

керівників відповідних закладів освіти Харківської області (додаток 2).  
 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Тетяну КУРУКІНУ.  

 

Директор          Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

З наказом ознайомлені: Курукіна Т. І.    Лопатіна І. В. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 1 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 26.12.2022 № 89 
 

 

Список переможців обласного фестивалю академічного вокалу 

«Слобожанська камерата» 

 
Молодша вікова категорія 

 
Лауреат 

І ступеня 

– Злата ФІЩЕНКО  

 

 - учениця Харківської 

загальноосвітньої школи  І-ІІІ 

ступенів № 154 Харківської міської 

ради (керівник – Заборкіна Т. В.) ; 

 
Лауреат 

ІІ ступеня 

– Анна МАРУЩАК  - вихованка Красноградського 

центру дитячої та юнацької 

творчості Красноградської міської 

ради Харківської області (керівник 

– Шарова С. Г.); 

 
Лауреат                – переможців не визначено 

ІІІ ступеня  

 

Середня вікова категорія 

 
Лауреат 

І ступеня 

  

Мирослава 

РЕЗНІЧЕНКО  

 
 

  
- вихованка Красноградського 

центру дитячої та юнацької 

творчості Красноградської міської 

ради Харківської області (керівник 

– Шарова С. Г.); 
 

Лауреат 

ІІ ступеня 

– Вероніка 

МИКОЛЕНКО 
 

 - вихованка Красноградського 

центру дитячої та юнацької 

творчості Красноградської міської 

ради Харківської області (керівник 

– Шарова С. Г.); 

 

Лауреат                – переможців не визначено 

ІІІ ступеня  

 

 

 

 



Старша вікова категорія 

 

Лауреат 

І ступеня 

 

– 
 
Вікторія БАХТІНА 
 

  

- вихованка Комунальний 

початковий спеціалізований 

мистецький навчальний заклад  

«Дитяча музична школа №13   

ім. М.Т. Коляди» (керівник – 

Бондаренко Л.П.); 

Лауреати                – переможців не визначено 

ІІ та ІІІ ступеня  
 

     

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2 

до наказу директора  

Комунального закладу  

«Харківський обласний Палац  

дитячої та юнацької творчості» 

від 26.12.2022 № 89 

 

Інформація  

про підсумки проведення обласного фестивалю академічного вокалу 

«Слобожанська камерата» в дистанційній формі 

 

Керуючись статтею 8 Закону України «Про позашкільну освіту», 

відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, враховуючи Постанову 

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, від 7 листопада 2022 року № 757/2022,  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 

з 8 до 22 грудня 2022 року в Комунальному закладі «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» відбувся обласний фестиваль 

академічного вокалу «Слобожанська камерата» (далі − Фестиваль) в 

дистанційній формі. 

У Фестивалі взяли участь учні закладів освіти Харківської області:  

Красноградський центр дитячої та юнацької творчості Красноградської міської 

ради Харківської області, Комунальний початковий спеціалізований 

мистецький навчальний заклад «Дитяча музична школа  №13 ім. М.Т. Коляди», 

Харківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 154 Харківської міської 

ради. 

До складу журі були залучені фахівці вокального мистецтва: доктор 

філософії, старший викладач кафедри хорового та оперно-симфонічного 

диригування Харківського національного університету імені 

І.П.Котляревського, керівник народного художнього колективу хору «Весняні 

голоси» Фартушка О. Д.; кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 

хорового та оперно-симфонічного диригування Харківського національного 

університету імені І.П.Котляревського, керівник народного художнього 

колективу хору «Скворушка» Іванова Ю. М.; керівник зразкового художнього 

колективу вокальної студії «Окей» Полежаєва А. Б. 

Під час оцінювання конкурсних виступів враховано відповідність 

високому еталону звучання, рівень виконавської майстерності, артистизм та 

художня трактовка образу. Для удосконалення виконавських якостей учасників 

журі надало рекомендації педагогам стосовно якісної роботи над розвитком 



вокальної техніки юних виконавців; важливості передачі змісту кожного твору 

через осмислення та за допомогою інтонації; роботи над художнім образом; 

необхідності якісного вибору репертуару з урахуванням вікових особливостей 

та тембральних можливостей виконавця; дотримання балансу між вокальною 

партією та текстом твору; врахування теситурних умов співу та транспонування 

у відповідну тональність. 

Переможці Фестивалю рекомендовані до участі в Всеукраїнському 

фестивалі дитячої та юнацької творчості «Чисті роси», м. Київ. 

 

 

Директор         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 


