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ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення Всеукраїнського фестивалю «Лірики природи» 

 

І. Загальні положення 
1.1. Всеукраїнський фестиваль «Лірики природи» (далі – Фестиваль) – це

відкритий мистецький захід, що проводиться з метою підтримки талановитих та
обдарованих вихованців  творчих учнівських об’єднань закладів  позашкільної
освіти,  забезпечення  їх  участі  у  культурно-мистецьких  заходах,  розвитку
творчих  здібностей  на  базі  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді МОН України (далі – НЕНЦ). 

1.2. Завдання Фестивалю: 
• виявлення та підтримка творчих, мистецьких здібностей юннатів; 
• стимулювати керівників та учнів до розвитку талантів; 
• культурне та естетичне виховання учнівської молоді; 
• поширення інтересів до різних напрямків мистецтва; 
• встановлення дружніх контактів між колективами учасників; 
• розвиток навичок та здібностей учасників у різних видах та 

жанрах мистецтва; 
• популяризація кращих традицій української культури. 



1.3. Перелік заходів під час проведення Фестивалю: 
• майстер-класи з відомими акторами, продюсерами, композиторами; 
• творчі репетиції учасників з режисерсько-постановчою групою; 
• гала-концерт Фестивалю;
•  активний творчий відпочинок учасників. 

 
ІІ. Організатори Фестивалю 
Організаторами Фестивалю є: 

• Благодійна  організація  Президентський  фонд  Леоніда  Кучми
«Україна»; 

• Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
МОН України; 

•  громадські об’єднання (за згодою). 

 

ІІІ. Проведення Фестивалю 
3.1.  Загальне  керівництво  підготовкою  та  проведенням  Фестивалю

здійснює НЕНЦ. До організації та проведенні Фестивалю можуть залучатися: 
• заклади вищої освіти, які провадять освітню діяльність, пов'язану із

здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації  у галузі  культури і
мистецтва; 

• представники  органів  виконавчої  влади  та  місцевого
самоврядування;  

• благодійні фонди та організації, громадські об’єднання та меценати 
(за згодою). 

3.2. Для проведення Фестивалю створюється організаційний комітет та
журі. 

3.3. Організаційний  комітет  Фестивалю  складається  з  представників
організаторів і  фахівців у галузі  освіти,  культури,  мистецтва.  Організаційний
комітет  забезпечує  якісну  підготовку  та  реалізацію  програми  Фестивалю,  а
також: 

• визначає строки проведення Фестивалю; 
• формує і затверджує персональний склад журі Фестивалю; 
• організовує роботу творчих майстерень, виставок дитячої творчості,

зустрічі з митцями; 
• готує проект символіки та атрибутики Фестивалю; 
• розробляє програму гала-концерту; 
•  формує склад учасників гала-концерту; 
•  залучає спонсорів. 

3.4. Порядок  виступу на  конкурсі  встановлюється  жеребкуванням або
іншим способом за згодою журі та учасників. 

3.5. Конкурсні виступи учасників Фестивалю оцінює журі. 
 



ІV. Учасники Фестивалю 
4.1. У Фестивалі беруть участь вихованці творчих учнівських об’єднань

закладів позашкільної освіти, учасники та переможці Всеукраїнських конкурсів,
талановиті  та  обдаровані  учні,  творчі  учнівські  колективи,  у  трьох  вікових
категоріях: 

• від 8 до 10 років включно; 
• від 11 до 14 років включно; 
•  від 15 до 17 років включно. 

 
V. Програма проведення Фестивалю 

5.1. Фестиваль проводиться у два тури: 
• перший  –  відбірковий  тур,  який  проходить  в  областях  України,

м. Києві; 
• другий – фінальний – всеукраїнський. 

5.2. Фестиваль проводиться за такими номінаціями: 
• інструментальна музика – народна, класична; 
• хореографія  (соло,  дуети,  ансамблі)  –  народний,  класичний,

естрадний  танок,  модерн,  джаз-модерн,  брейк-данс,  спортивно-
бальні танці; 

• вокал (соло, дуети, тріо, групи) – класичний, народний, естрадний,
джазовий спів. 

5.3. Учасники  виконують  по  два  твори:  народний  і  довільний  творчі
номери. 

5.4. Загальна тривалість виступу учасника або колективу – до 7 хвилин.  
5.5. Вимоги до виконання: 

• інструментальна музика – безпосереднє виконання музичного твору
тривалістю 180 секунд;  

• хореографія: якісна фонограма на електронних носіях (плюс на СD
диску або флешці) тривалістю 180 секунд; 

• вокал: безпосереднє виконання конкурсного твору акапельно та/або
під якісну фонограму на електронних носіях (мінус на СD-диску або
флешці) тривалістю 180 секунд. 
 
 VІ. Порядок проведення фіналу Фестивалю 

6.1. Учасниками фінального етапу Фестивалю є переможці першого –
відбіркового туру. 

6.2. Дату проведення фінальної частини Фестивалю, який проходить в
м.  Києві,  визначає  НЕНЦ та  оприлюднює її  не пізніше ніж за  два місяці  до
початку Фестивалю. 

6.3. Для  участі  в  фінальному  етапі  Фестивалю,  за  місяць  до  його
початку, до Організаційного комітету НЕНЦ на поштову адресу: Національний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді,  вул.  Вишгородська,  19,
м. Київ,  04074,  або  на  електронну  адресу  e-mail:  nenc@nenc.gov.ua



надсилаються  наказ  обласного  етапу,  заявки  переможців  відбіркового  туру
(додаток 1 до Положення про проведення Всеукраїнського фестивалю «Лірики
природи»). 

6.4. Для  учасників   фінального  етапу  Фестивалю  наявність  медичної
довідки  про  результати  медичного  огляду,  пройденого  у  встановленому
законодавством порядку та учнівського квитка обов’язкова. 

 

VІІ. Оцінювання фіналу Фестивалю 
7.1.  Виступи  учасників  фінального  етапу  Фестивалю  оцінює  журі  за

100 бальною шкалою відповідно наступним критеріям: 
• інструментальна музика –  яскравість  виступу (до 20 балів),

артистичність  (до  20  балів),  технічна  бездоганність  виконання  (до
40 балів),  естетика  костюму  та  культура  сцени  (до  10  балів),
оригінальність (до 10 балів);  

• хореографія – оригінальність постановки номера (до 10 балів),
дотримання танцювальної техніки (до 35 балів), гармонія музичного і
танцювального матеріалу (до 35 балів), естетика костюму та культура
сцени (до 10 балів), оригінальність (до 10 балів); 

• вокал  –  володіння  навичками  вокального  мистецтва  (до
30 балів),  культура виконання (до 20 балів),  чистота інтонування (до
30 балів),  естетика  костюму  та  культура  сцени  (до  10  балів),
оригінальність (до 10 балів). 

Загальна  оцінка  усіх  членів  журі  для  кожного  учасника
відповідно до номінації оформлюється протоколом, який подається до
Організаційного комітету. 

7.2.  Переможці  та  призери  Фестивалю  в  кожній  віковій  категорії  за
кожною номінацією визначаються журі за загальним підрахунком балів: 

• переможцем  фіналу  Фестивалю  є  учасник  чи  колектив  в  кожній
віковій  категорії  за  кожною  номінацією,  який  за  підсумками
конкурсної програми набрав понад 90 балів; 

• призерами  фіналу  Фестивалю є  учасники  чи  колективи  в  кожній
віковій  категорії  за  кожною  номінацією,  які  за  підсумками
конкурсної програми набрали відповідно: ІІ місце – понад 80 балів і
ІІІ місце – понад 70 балів. 

 
VІІІ. Журі Фестивалю 

8.1. Склад журі Фестивалю формується Оргкомітетом. 
8.2. До складу журі входять провідні викладачі вищих закладів освіти,

діячі  хореографічних асоціацій  України,  медійні  обличчя  у  галузі  культури і
мистецтва. 

8.3. До складу журі входять не менше трьох осіб у кожній номінації. 
8.4. Підсумки підбиваються по 100 бальній системі. 



8.5. По  рішенню  журі  допускається  дублювання  призових  місць  за
результатами конкурсу. 

8.6. Журі має право не присуджувати Гран-прі. 
8.7. Рішення журі не обговорюється та перегляду не підлягає. 

 
ІХ. Про проведення гала-концерту Фестивалю 

9.1. Масштабним фінальним завершенням Всеукраїнського фестивалю
«Лірики природи» є гала-концерт: 

9.2. Програма  гала-концерту включає  виступи  переможців  Фестивалю
та відомих українських виконавців. 

9.3. Оргкомітет залишає за собою право вирішення питання щодо участі
та призерів Фестивалю у гала-концерті. 

 

Х. Нагородження 
10.1.  Переможці  Фестивалю  нагороджуються  дипломами  I  ступеня  за

номінаціями та віковими категоріями. 
10.2.  Призери Фестивалю нагороджуються дипломами ІІ,  ІІІ  ступеня за

номінаціями та віковими категоріями. 
10.3.  Гран-прі  журі  присуджує  учаснику  або  колективу,  який

продемонстрував феєричний рівень виконання конкурсної програми. 
10.4. Переможці та призери Фестивалю отримують: 

• право на виступ у гала-концерті; 
• можливість фотосесії з відомими виконавцями; 
• пам’ятні призи та подарунки (за доброї волі спонсорів та меценатів);
• інтерв’ю в ЗМІ. 

10.5. Учасники Фестивалю отримують дипломи учасника. 
За  членами  журі,  спонсорами,  офіційними  партнерами  закріплюється

право надавати спеціальні призи та подарунки. 
 

ХІ. Порядок фінансування Фестивалю 
11.1. Витрати на організацію та проведення Фестивалю здійснюються за

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України. 
   



Додаток 1 до Положення 
про  проведення
Всеукраїнського фестивалю 
«Лірики природи» 

 

ЗАЯВКА 
УЧАСНИКА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ «ЛІРИКИ ПРИРОДИ» 

 

 ПІБ учасника та назва колективу 
 

  

Область   

Клас та повна назва навчального закладу   

Контактні дані учасника (телефон, електронна 
адреса) 

  

ПІБ керівника та контактний телефон   

Репертуар 
(із зазначенням назви творів) 

1. 
2. 

Номінація, в якій берете участь (залишити 
необхідне)  

• інструментальна музика (вказати
назву інструмента) – народна, 
класична; 

• хореографія (соло, дует, 
ансамбль) – народний, 
класичний, естрадний танок, 
модерн, джаз-модерн, брейкданс,
спортивно-бальні танці; 

• вокал (соло, дует, тріо, групи) – 
класичний, народний, естрадний,
джазовий спів. 

Вікова категорія (залишити необхідне) • від 8 до 10 років включно; 

• від 11 до 14 років включно; 

• від 15 до 17 років включно 

Кількість осіб на поселення (за необхідності)   

Кількість осіб на харчування (за необхідності)  
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