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Про проведення обласного 

свята «Щедрий вечір» 

 
Начальникам місцевих органів 

управління у сфері освіти 

Директорам закладів обласного 

підпорядкування 

 

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» (далі – Палац) на 2023 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, з метою збереження та примноження культурної 

спадщини України, Слобожанського краю, вивчення традицій та звичаїв 

українського народу, сприяння їх подальшій популяризації серед дітей та 

учнівської молоді, з 20 по 31 січня 2023 року відбудеться  обласне свято 

«Щедрий вечір» в дистанційній формі (умови додаються). 

До участі запрошуються вихованці (учні) закладів освіти Харківської 

області. 

Для участі в заході необхідно до 27 січня 2023 року заповнити електронну 

заявку з посиланням на конкурсне відео в  YouTube: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFlFJqqMWUAerxO7FDqhQ3iCC42D

Hb-15A6MeD5Au5o3GVUg/viewform  
Додаткова інформація за тел.: (066) 304-82-39 (контактна особа – Тетяна 

Чепурна, завідувач організаційно-масового відділу) 
Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 

 
 

Директор         оригінал підписано Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 
Тетяна Чепурна, 0663048239 
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Додаток 

до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

від 17.01.2023 № 12/01-20 

 

Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо проведення обласного свята «Щедрий вечір» 

 

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 2023 рік з метою збереження та примноження 

культурної спадщини України, Слобожанського краю, вивчення традицій та 

звичаїв українського народу, сприяння їх подальшій популяризації серед дітей 

та учнівської молоді. 
1.2. 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; 

1.3. 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 31 січня 2023 року в дистанційній формі 

4.2. Для участі у заході необхідно до 27 січня 2023 року заповнити електронну 

заявку з посиланням на конкурсне відео в  YouTube: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFlFJqqMWUAerxO7FDqhQ3iCC42D

Hb-15A6MeD5Au5o3GVUg/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFlFJqqMWUAerxO7FDqhQ3iCC42DHb-15A6MeD5Au5o3GVUg/viewform
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4.3. Свято проводиться за номінаціями: 

- номінація «Обрядова дія»; 

- номінація «Гуртове виконавство». 

 

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. 

5.2. Використання фонограм дозволяється тільки для оформлення додаткового 

емоційного фону та покращення сприйняття фольклорного дійства. 
5.3. Тривалість виступу до від 3 до 10 хвилин. 

 

6. Визначення та нагородження переможців 

6.1. Переможців 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». 


