
За підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської міської Ради 

Організатор фестивалю: творче об’єднання «Ukrainian art event» 

ПОЛОЖЕННЯ 

дистанційного Всеукраїнського мистецького фестивалю-конкурсу 

«Слобожанська ліра» 

Мета фестивалю:  

 популяризація творчості юних митців, створення сприятливих умов для професійного 

зростання та духовного розвитку творчої молоді;  

 виявлення та підтримка талановитих колективів та окремих виконавців;  

 залучення провідних фахівців культури та мистецтв для подальшого творчого 

зростання обдарованих особистостей. 

До складу журі залучаються провідні фахівці в галузі культури, мистецтвознавства, 

науково-педагогічні працівники, заслужені діячі мистецтв. 

Для участі в фестивалі необхідно подати заявку за онлайн формою 

https://docs.google.com/forms/d/1lH81jXYLOUq5CfIz3iu803AmwYdK8HF5J22yk_DWoh0/edit з 

посиланням на відеозапис виступу (YouTube або Google Диск) та квитанцію про сплату 

організаційного внеску (або скан. копію). Квитанція має бути перейменована «Прізвище 

Ім’я_квитанція». 

Партнери проекту: NN STUDIO. Інформаційні платформи проекту: 

https://www.facebook.com/ukr.art.event/, https://www.facebook.com/groups/1996393323907456, 

http://dancecity.com.ua/. 

Прийом заявок закінчується за 14 днів до початку Конкурсу. 

Дата проведення: 21 серпня 2021 р.  

Номінації конкурсу: 

1. Інструменталісти: фортепіано, струнні інструменти, народні інструменти, духові та 

ударні інструменти (солісти, малі форми, ансамблі). Виконується один або два 

різнохарактерних твори тривалістю не більше 7 хв. 

2. Вокал (соло, ансамблі: дуети, тріо та ін.). проходить за трьома напрямами: 

естрадний, академічний, народний. Виконується один або два різнохарактерних твори 

тривалістю не більше 7 хв. 

3. Композиція. Виконується один або два різнохарактерних власних твори тривалістю 

не більше 7 хв. 

4. Оригінальний жанр, театральні мініатюри, художнє слово. Тривалість виступу до 

10-ти хвилин. 

5. Хореографія (народна, стилізація народної, бальна, естрадна, сучасна);  

Вікові категорії учасників: 

- 1 вікова категорія: 4-5 років;    

- 2 вікова категорія: 6-8 років;  

- 3 вікова категорія: 9-11 років;  

- 4 вікова категорія: 12 -14 років; 

- 5 вікова категорія: 15-17 років;   

- 6 вікова категорія: 18-21 років; 

- 7 вікова категорія: 22 роки і старше;   

- 8 вікова категорія  -  змішана. 

https://www.facebook.com/ukr.art.event
https://docs.google.com/forms/d/1lH81jXYLOUq5CfIz3iu803AmwYdK8HF5J22yk_DWoh0/edit
https://www.youtube.com/?gl=UA&hl=ru
http://nnstudio.com.ua/
https://www.facebook.com/ukr.art.event/
https://www.facebook.com/groups/1996393323907456
http://dancecity.com.ua/


 

 Критерії оцінювання, нагородження: 

Журі оцінює виступи за наступними критеріями, загальними для всіх номінацій: рівень 

виконання, складність програми, артистичність, відповідність програми виконавським 

можливостям і віковій категорії, костюм. 

Нагородження:  

 Гран Прі; 

 Диплом І ступеня; 

 Диплом ІІ ступеня; 

 Диплом ІІІ ступеня; 

 Усі конкурсанти отримують кубки з символікою конкурсу та дипломи, лауреати 

нагороджуються кубками з символікою фестивалю.  

Нагороди будуть відіслані через відділення Нової пошти. Сплата пересилку 

здійснюється за рахунок отримувача. 

Фінансові умови участі: 

Організаційний внесок: 

 соло – 300 грн.; 

 дует – 500 грн.; 

 тріо – 600 грн.;   

 квартет – 800 грн. 

 від 5-ти і більше – 150 грн. за 1 особу. 

 Композиція – 300 грн. 

Організаційний внесок (хореографія): 

- соло, дует – 300 грн.; 

- тріо – 600 грн.;   

- квартет – 800 грн. 

- від 5-ти до 10 чол. і більше – 150 грн. за 1 особу. 

Друга номінація оплачуються додатково 50% від внеску. 

Кількість осіб в конкурсі визначається за заявкою.  

Організаційний внесок сплачується за такими реквізитами: 

Для переказу на карту: 

Номер картки: 5582 5921 0069 4141 

Отримувач: Меліхов Вадим Іванович 

Обов’язково заповніть поле – «Призначення платежу»! 

Призначення платежу – за освітні послуги у сфері культури від …(П.І.Б) 

Для платежу за реквізитами: 

Одержувач: ФОП Меліхов Вадим Іванович 

ІПН: 2767200652 

№ рахунку: UA633510050000026009878916508 

Назва банку: АТ «УКРСИББАНК» 

Призначення: за освітні послуги у сфері культури від …(П.І.Б) 

Довідкові та контактні телефони оргкомітету:  

Вадим Іванович +380506326966, 

Руслан Анатолійович +380677523032. 


