
УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, 
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

Н А К А З

ВІД Рі * с е р. Чернігів № -//£

Про обласний фольклорний 
фестиваль-конкурс імені 
Василя Полевика

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 44 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» з метою вшанування пам'яті відомого 
фольклориста Василя Полевика

н а к а з у ю :

1. Затвердити Положення про обласний фольклорний фестиваль-конкурс 
імені Василя Полевика (додається).

2. Директору Комунального закладу «Обласний центр народної творчості» 
Чернігівської обласної ради Юлії СОЛОНЕЦЬ забезпечити організацію і 
проведення обласного фольклорного фестивалю-конкурсу імені Василя 
Полевика.

3. Головному спеціалісту-юрисконсульту Департаменту культури і 
туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної 
адміністрації Наталії БОНДАРЕНКО забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на 
державну реєстрацію до Північно-Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Суми);

2) офіційне оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації з дня його 
офіційного оприлюднення.



?

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора Людмила ЗАМАЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту культури і 
туризму, національностей та 
релігій Чернігівської обласної 
державної адміністрації
С.5 гє/Л«/2021 року № ./-/ Т

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний фольклорний фестиваль-конкурс імені Василя Полевика

І. Загальні положення

Е Положення про обласний фольклорний фестиваль-конкурс імені Василя 
Полевика (далі - Фестиваль-конкурс) визначає умови та порядок проведення 
Фестивалю-конкурсу.

2. Фестиваль-конкурс проводиться з метою:
відродження і збереження пісенної, музичної спадщини Чернігівщини;
подальшого розвитку народної творчості у Чернігівській області;
вшанування пам'яті відомого фольклориста, лауреата обласних премій 

імені Еригорія Верьовки, Бориса Ерінченка та премії Фонду культури України, 
заслуженого працівника культури України Василя Полевика.

3. Завданнями Фестивалю-конкурсу є:
широке залучення населення, особливо дітей та молоді, до участі в 

народній творчості;
практичне знайомство з джерелами автентичного фольклору;
привернення уваги до вивчення фольклору, його дослідження;
популяризація діяльності фольклорних гуртів та обрядових колективів.

II. Організаційне забезпечення проведення Фестивалю-конкурсу

1. Організаторами Фестивалю-конкурсу є Департамент культури і туризму, 
національностей та релігій Чернігівської обласної державної адміністрації та 
Комунальний заклад «Обласний центр народної творчості» Чернігівської 
обласної ради.

2. Організація та проведення Фестивалю-конкурсу покладена на 
Комунальний заклад «Обласний центр народної творчості» Чернігівської
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обласної ради, що вирішує питання реклами, надає організаційну та методичну 
допомогу.

III. Умови Фестивалю-конкурсу

1. Для участі у Фестивалі-конкурсі учасники подають за два тижні до 
початку заявку-анкету на участь у обласному фольклорному фестивалі- 
конкурсі імені Василя Полевика (далі -  заявка) за формою згідно з додатком, 
засвідчену підписом керівника колективу.

До заявки учасники додають:

1) творчу характеристику колективу;

2) текст пісень та сценарії обрядів;

3) відео та аудіоматеріали (бажано);

4) фотокартка колективу (розміром 10 х 15).

2. Заявка подається до Комунального закладу «Обласний центр народної 
творчості» Чернігівської обласної ради, який знаходиться за адресою: 
вул. Толстого, 116, м. Чернігів, 14000.

Телефон для довідок (0462) 645-109.
Не розглядаються заявки подані невчасно, не за встановленою формою та 

якщо не додані всі необхідні документи.

3. Інформація, оформлена належним чином, з дотриманням часових 
обмежень подається на електронну пошту Комунального закладу «Обласний 
центр народної творчості» Чернігівської обласної ради chocnt@ukr.net.

IV. Порядок проведення Фестивалю-конкурсу

1. Фестиваль-конкурс проводиться щорічно на свято Трійці в приміщенні 
Сновського Будинку культури та в селі Займище Сновського району 
Чернігівської області.

2. У Фестивалі-конкурсі беруть участь фольклорні (пісенні, музичні), 
обрядові колективи, ансамблі народної пісні. Також до участі у Фестивалі- 
конкурсі запрошуються хорові колективи.

Кількісний склад колективів: 
пісенний жанр -  до 25 осіб; 
інструментальний жанр -  до 12 осіб.

mailto:chocnt@ukr.net
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3. Учасники Фестивалю-конкурсу розподіляються за віковими 

категоріями:
1 вікова категорія - діти від 8 до 14 років;
2 вікова категорія - молодь від 15 до 35 років;
3 вікова категорія - дорослі від 36 років.

4. Тривалість концертної програми не повинна перевищувати 8 хвилин. 
Обов’язковим є виконання одного твору із фондових записів та обробок Василя 
Полевика.

5. Оцінка виступу учасників Фестивалю-конкурсу визначається в кожній 
віковій категорії за такими критеріями:

виконавська майстерність;
емоційність виступу;
культура сцени;
відповідність програми традиціям і звичаям свого регіону;
збереження діалекту та автентичності виступу;
автентичність сценічного костюму;
режисура сценічного втілення обрядності та використання атрибутики.

6. У разі запровадження на території Чернігівської області карантинних 
обмежень або набрання чинності нормативно-правового акту, яким 
передбачено заборону щодо проведення культурно-масових заходів. 
Фестиваль-конкурс може проводитись дистанційно.

V. Склад журі, принципи оцінювання Фестивалю-конкурсу

1. Виступ учасників Фестивалю-конкурсу оцінює компетентне журі до 
складу якого входять провідні діячі культури області.

2. Персональний склад журі затверджується наказом Департаменту 
культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної 
державної адміністрації.

3. Журі очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить 
засідання та підписує протоколи засідання журі. Журі приймає колегіальне 
рішення щодо визначення переможців та номінантів.

4. Оцінювання проводиться журі за 10-бальною системою.

VI. Визначення і нагородження переможців Фестивалю-конкурсу

1. Переможці Фестивалю-конкурсу визначаються журі у кожній віковій 
категорії за сумою набраних балів.
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Переможцями Фестивалю-конкурсу є учасники, які набрали найбільшу 

кількість балів за критеріями, визначеними пунктом 5 розділу IV цього 
Положення.

2. Рішення журі оформлюється протоколом.

3. Результати Фестивалю-конкурсу можуть висвітлюватись на вебсайті 
Комунального закладу «Обласного центру народної творчості» Чернігівської 
обласної ради.

4. Переможці Фестивалю-конкурсу нагороджуються дипломами лауреатів, 
всі інші учасники нагороджуються дипломами за участь у Фестивалі-конкурсі.

VII. Фінансові умови

1. Фестиваль-конкурс є некомерційним мистецьким заходом.

2. Оплата за проїзд учасників Фестивалю-конкурсу здійснюється за 
власний рахунок учасників, або за рахунок організацій, що відряджають,
благодійників, а також з інших джерел, не заборонених чинним
законодавством.

В.о. директора У/ У / Людмила ЗАМАЙ
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Додаток
до Положення про обласний 
фольклорний фестиваль-конкурс 
імені Василя Полевика 
(пункт 1 розділу III)

ЗАЯВКА-АНКЕТ А* 
на участь у обласному фольклорному 

фестивалі-конкурсі імені Василя Полевика

1. Повна назва колективу:
а) пісенний жанр (фольклорні колективи, ансамблі народної пісні), хорові 
колективи

б) інструментальний жанр (ансамблі народних музик)

в) троїсті музики та виконавці на традиційних старовинних народних 
інструментах_____________________________________________________ _

2. Загальна кількість учасників______________________________________
3. Віковий склад:
1 вікова категорія -  діти від 8 до 14 років________________________________
2 вікова категорія -  молодь від 15 до 35 років_____________________________
3 вікова категорія -  дорослі від 36 років__________________________________
4. Перелік творів (назва та тривалість номерів), з якими колектив бере
участь у фестивалі-конкурсі___________________________________________

5. Керівник колективу (прізвище, ім’я, по батькові, телефон, e-mail)

6. Установа, якій підпорядкований колектив (телефон керівника)

7. Е-шаіІ________________________________________________________
З умовами ознайомлений (а)______________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, підпис та дата)

^Заповнення всіх пунктів анкети є обов’язковим.


