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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ 

 
ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ МИСТЕЦЬКИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

(УЧИЛИЩ, КОЛЕДЖІВ)  
СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ЕСТРАДНОГО ТА НAРОДНОГО СПІВУ    
ДО УЧАСТІ У БЕЗКОШТОВНОМУ ДИСТАНЦІЙНОМУ  

ФЕСТИВАЛІ-КОНКУРСІ «SUPER ART ХДАК»,  
ЯКИЙ ПРОВОДИТЬ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРІИ 

 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МИСТЕЦТВ 

«SUPER ART ХДАК»  
в рамках IІ міжнародного фестивалю-конкурсу «SUPER ART» 

у дистанційному режимі в м. Харків 
 

Положення 
 фестивалю-конкурсу мистецтв «SUPER ART ХДАК»,  

що проводиться у дистанційному режимі 
 

Місто і час проведення фестивалю-конкурсу 
з 5 по 13 червня 2020 р. м. Харків 

 
Організатори фестивалю - конкурсу: 

 

Міністерство культури та інформаційної політики України;  
Харківська державна академія культури. 

Мета та завдання фестивалю - конкурсу: 

Сприяння розвитку національної культури і засвоєння духовних цінностей 
серед молоді. Єднання західних та східних регіонів України. Підтримка талановитої 
молоді. Розвиток творчого потенціалу молодого покоління музикантів, 
популяризація естрадного та народного вокального мистецтва. Сприяння розвитку 
сучасних вокально-естрадних напрямів та жанрів. Співробітництво творчих 
колективів з провідним фахівцями, викладачами і діячами музичного мистецтва. 
Підвищення професійної майстерності та кваліфікації виконавців і керівників 
творчих колективів.  

Загальні умови: 
У фестивалі-конкурсі можуть приймати участь солісти і творчі колективи 

мистецьких закладів освіти (училища, коледжі). 
Виступи учасників фестивалю-конкурсу оцінює професійне журі. У складі 

журі фестивалю-конкурсу всі викладачі кафедри естрадного та народного співу 
ХДАК, під керівництвом Заслуженої артистки України, доцента, завідувача 
кафедри естрадного та народного співу ХДАК Кудрич Людмили 
Володимирівни. 
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Номінації конкурсу: 

 
 Естрадний вокал 
 Народний вокал 

 
УВАГА! 

Приймається 3 види відеозаписів на вибір (залежно від можливостей і 
бажання конкурсантів), які будуть приймати участь у окремих конкурсних 
блоках, а саме: 

1 блок - це відеозаписи композицій, записаних раніше на будь якій сцені 
(протягом останнього року); 

2 блок - це home video, записане «наживо» під музичний супровід без 
мікрофону (будь-яка одна композиція); 

3 блок - це home video-кліп, записаний виконавцем «наживо» під 
музичний супровід без мікрофону з оригінальним оформленням за участю 
членів сім’ї виконавця (у цьому блоці буде оцінюватись як вокальне 
виконання композиції, так і креативний підхід до його самостійного 
оформлення). 

 
ВІДЕО ВСІХ УЧАСНИКІВ БУДЕ ВИСТАВЛЯТИСЯ НА YOUTUBE-

КАНАЛІ КОНКУРСУ "SUPER ART ХДАК" ПОСТУПОВО ПО МІРІ 
НАДХОДЖЕННЯ НА ОФІЦІЙНУ ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ 
superarthdak777@gmail.com ДО 5 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ ВКЛЮЧНО.  

Відеозаписи будуть оцінюватися професійним журі конкурсу і 13 червня 
2020 року о 17:00 у відео на нашому каналі буде оголошено переможців. Також, до 
13 червня включно буде вестися онлайн голосування за кращого вокаліста у 
кожному блоці, який набрав найбільшу кількість лайків на каналі.  
 

Критерії оцінок виконавців 

● зміст програми і виконавська майстерність (чистота та техніка виконання); 
● сценічна культура, виразність, емоційність, динаміка виконання; 
● відповідність репертуару віковим категоріям виконавців; 
● чистота інтонації і якість звучання, красота тембру і сила голосу; 
● композиційна побудова сценічного твору; 
● музичне оформлення (відповідність музики до сценічної постановки); 
● сценічні костюми, реквізит; 
● оригінальність постановки; 
● артистизм, розкриття художнього образу; 
● втілення цікавих ідей засобами мистецтва. 
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Вимоги до учасників фестивалю-конкурсу: 

Вокал: 

● відеозапис конкурсної програми учасники надсилають не пізніше 5 червня 
2020 року на e-mail фестивалю-конкурсу: superarthdak777@gmail.com  
(з заявкою учасника).  

● довжина конкурсного номера: для вокалістів - до 4 хвилин,  

● допускається наявність бек-вокалу без дублювання сольної партії; 

 

Премії та нагороди: 

1. Журі обирає Гран-прі, Перше, Друге, Третє місце і присвоює звання «Лауреата 
фестивалю» в кожній номінації. 
 

Організаційні питання: 

● У разі порушення регламенту, публічне ігнорування норм моралі, виявлення 
неповаги до інших конкурсантів, організаторів, або членів журі учасники за 
рішенням дирекції знімаються з конкурсу; 

● Питання щодо проведення фестивалю - конкурсу надсилайте на електронну 
адресу superarthdak777@gmail.com 

 

Детальна організаційна інформація за тел.:  

+380660869074,  +380503009782. Володимир, 

Фінансові умови: 

УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛІ-КОНКУРСІ-БЕЗКОШТОВНА!!! 
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ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ 
у фестивалі-конкурсі мистецтв 

«SUPER ART ХДАК»  
в рамках IІ міжнародного фестивалю-конкурсу  

«SUPER ART» 
у дистанційному режимі в м. Харків 

 
надіслати не пізніше 5 червня 2020 року 

 
Детальна інформація: 0660869074,0503009782 

 
E-mail: superarthdak777@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ЗАЯВКА 

Фестиваль-конкурс мистецтв 
«SUPER ART ХДАК»  

в рамках IІ міжнародного фестивалю-конкурсу «SUPER ART» 
у дистанційному режимі в м. Харків 

5 по 13 червня 2020 р. 
 
 
 
1. Назва колективу, П. І. Б. учасника: 

2. Місто (домашня адреса, телефон, e-mail учасника): 

3. Вік:  

4. Кількість учасників: 

5. Номінація: 

6. Конкурсна програма (назва композицій, автори музики, тексту, хронометраж, 

вид звукового носія).:  

7. Керівник колективу (П.І.Б., домашня адреса, телефон, e-mail): 

8. Місцезнаходження установи (назва, адреса, телефон, e-mail): 

_________________________________________Дата_____________________ 


