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«04» лютого  2021 р. № 25

Директорам закладів позашкільної освіти 
Директорам закладів загальної середньої 
освіти

Про проведення Всеукраїнського 
фестивалю «Лірики природи» 
у 2021 році з нагоди 30-ї річниці 
Незалежності України 

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від

21.11.2020 р. № 1498 “Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за

основними  напрямами  позашкільної  освіти)”,  з  27  по  29  квітня  2021  року

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  з

Комунальним  закладом  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та

юнацтва Київщини», Благодійною організацією «Президентський фонд Леоніда

Кучми  «Україна» проводить  Всеукраїнський  фестиваль  «Лірики  природи»

(положення про захід – на сайті https://nenc.gov.ua/). 

Фестиваль проводиться у два етапи:

- І етап (відбірковий) – у лютому – березні 2021 року;

- ІІ етап (фінальний) – з 27 по 29 квітня 2021 року.

Захід пройде у дистанційному форматі.

До участі у Фестивалі запрошуються учні (вихованці) закладів загальної

середньої та позашкільної освіти у трьох вікових категоріях:

 від 8 до 10 років включно;

 від 11 до 14 років включно;

 від  15  до  17  років  включно.  Умови  проведення  Фестивалю  додаються

(додаток 1).

https://nenc.gov.ua/
mailto:nenc@nenc.gov.ua


Для участі  у фінальному етапі Фестивалю необхідно до 06 квітня ц. р.

надіслати на електронну адресу організаційного комітету: ctduk_ekolog@ukr.net

(тема листа «Лірики природи»):

  наказ про підсумки обласного етапу Фестивалю;

  заявки переможців;

  посилання на відеоролики з виступом, які розміщені  на каналі Youtube або у

хмарному середовищі (наприклад, GOOGLE Диск) із відкритим доступом.

Додаткова інформація - за тел.: (04563) 9-09-90, (066)250-42-68, (097)220-

86-72 (Інна Пахомова); (096)481-21-76 (Вікторія Кацурак).

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                                                           В. В. Вербицький

mailto:ctduk_ekolog@ukr.net


Додаток  1 
до листа НЕНЦ № 25
від 04.02.2021 р.

Умови проведення 

Всеукраїнського фестивалю «Лірики природи» - 2021

онлайн-формат

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  

21.11.2020 р. № 1498 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за

основними  напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів

для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2021 рік», з 27 по

29  квітня  2021  року  Національним  еколого-натуралістичним  центром

учнівської  молоді  спільно  з  Комунальним  закладом Київської  обласної  ради

«Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  Благодійною  організацією

«Президентський  фонд  Леоніда  Кучми  «Україна»  буде  проведено

Всеукраїнський фестиваль «Лірики природи» (далі – Фестиваль).

Відповідно  до  епідеміологічної  ситуації  в  Україні,  прийнято  рішення:

Всеукраїнський фестиваль «Лірики природи» у 2021 році провести в онлайн

форматі.

Всеукраїнський фестиваль «Лірики природи» – 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).

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.

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.

Фестиваль проводиться у два тури:

• перший – відбірковий тур, який проходить в областях України;

• другий – фінальний, всеукраїнський.

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.

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

Всі твори мають відповідати назві Фестивалю, тобто пов’язані із природничою

тематикою.

Загальна тривалість виступу учасника або колективу – до 7 хвилин.

Вимоги до виконання:

•  інструментальна  музика  –  безпосереднє  виконання  музичного  твору

тривалістю 180 секунд;

• хореографія: якісна фонограма тривалістю 180 секунд;

• вокал: безпосереднє виконання конкурсного твору акапельно та/або під якісну

фонограму, тривалістю 180 секунд.



Порядок проведення фіналу Фестивалю

Для участі  у фінальному турі Фестивалю необхідно до  06 квітня ц. р.

надіслати на електронну адресу організаційного комітету: ctduk_ekolog@ukr.net,

тема листа «Лірики природи»:

• наказ про підсумки обласного етапу Фестивалю;

• заявки переможців (додаток);

• посилання на відеоролики з виступом, які розміщені  на каналі You tube або у

хмарному середовищі (наприклад GOOGLE Диск) із відкритим доступом.

Дату  проведення  фінальної  частини  Фестивалю,  який  проходитиме   в

онлайн форматі, буде повідомлено додатково на сайті www.nenc.gov.ua.

Оцінювання фіналу Фестивалю

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),

http://www.nenc.gov.ua/
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оригінальність (до 10 балів).

Загальна оцінка усіх членів журі для кожного учасника відповідно до номінації

оформлюється протоколом, який подається до Організаційного комітету.

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.

Журі Фестивалю

Склад журі Фестивалю формується Оргкомітетом. До складу журі входять

не менше трьох осіб у кожній номінації.

Підсумки підбиваються по 100 бальній системі.

За  рішенням  журі  допускається  дублювання  призових  місць  за

результатами конкурсу.

Журі має право не присуджувати Гран-прі.

Рішення журі не обговорюється та перегляду не підлягає.

Про проведення гала-концерту Фестивалю

Фінальним завершенням Всеукраїнського фестивалю «Лірики природи» є

гала-концерт, який у 2021 році буде проводитися в онлайн режимі.  Програма

гала-концерту включає виступи переможців Фестивалю.

Оргкомітет залишає за собою право вирішення питання щодо участі  та

призерів Фестивалю у гала-концерті.

Нагородження

Переможці  Фестивалю  нагороджуються  дипломами  I  ступеня  за

номінаціями та віковими категоріями.



Призери  Фестивалю  нагороджуються  дипломами  ІІ,  ІІІ  ступеня  за

номінаціями та віковими категоріями.

Гран-прі журі присуджує учаснику або колективу, який продемонстрував

феєричний рівень виконання конкурсної програми.

Учасники Фестивалю отримують дипломи учасника.



Додаток  
ЗАЯВКА

УЧАСНИКА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ 
«ЛІРИКИ ПРИРОДИ»

ПІБ учасника та назва колективу

Область 

Клас (гурток) та повна назва закладу 
освіти

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




	Директор НЕНЦ

