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Загальні положення 

Засновником та організатором Відкритого фольклорного фестивалю 

зимового календаря «Святовид» (надалі Фестиваль) є Харківський обласний 

організаційно-методичний центр культури і мистецтва за підтримки 

Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації. 

 

Мета та завдання Фестивалю 

Фестиваль проводиться з метою відтворення, збереження та 

популяризації різдвяно-новорічних обрядів, традицій, звичаїв, пісень 

зимового календарного циклу різних регіонів України.  

Завдання Фестивалю:  

– підтримати й надати нові творчі стимули для діяльності найкращих 

аматорських фольклорних гуртів України, сприяти створенню та розвитку 

колективів фольклорного жанру, творчому взаємообміну між обдарованою 

молоддю та народними аматорськими колективами.  

Фестиваль проводиться як театралізоване дійство (онлайн) і передбачає 

організацію запису відео матеріалів, створення загального дійства та його 

подальшу демонстрацію з просвітницькою метою у дні традиційних народних 

свят (Різдво, Новий рік, Водохреща). 

 

Основна тема фестивалю – пісенно-обрядова традиція народних свят 

зимового календарного циклу. Колективи, солісти, які беруть участь у 

Фестивалі мають представити різноманітний репертуар, що спирається на 

традиційний фольклор свого краю. Під час фестивалю виконуються 

традиційні колядки, щедрівки, меланки,  народні псальми, фрагменти обрядів 

та обрядових дійств, притаманних місцевій фольклорній традиції.  

 

Вимоги до програми 

Виступи записуються без використання фонограм. 

Основа сценарію заходу – відображення в фольклорі в природній 

хронологічній послідовності низки народних зимових свят:  

- обряди «Святвечора» (6 січня) – приготування святої вечері; ворожіння 

на врожай, долю; спільна вечеря всієї родини; вшанування пращурів; 

прихід вечірників; 

- «Різдво» (7 січня) – декламація різдвяних віршів, обхід колядників із 

зіркою; вертепна драма; обряд «Водіння Кози»;  

- обряди Щедрого вечора, «Меланки» (13 січня) – дівочі ворожіння; 

щедрування та меланкування; обряд «Водіння Кози»; 

- «Василя» (14 січня) – засівання на Новий рік,  



- обряди «Водохреща» (18 – 19 січня) – освячення води; ритуальне 

завершення святкувань. 

 

Учасники Фестивалю 

Учасниками можуть бути фольклорні, фольклористичні, фольклорно-

етнографічні колективи та окремі виконавці будь-яких закладів культури, 

освіти, молодіжних організацій України, які презентують автентичний 

фольклор.  
 

Фестиваль проводиться за такими напрямами: 

– «Обрядове дійство»; 

– «Гуртовий спів»; 

– «Солоспів». 

 

Участь у Фестивалі без вікових обмежень. 
 

Хронометраж від одного учасника (колектив чи виконавець):  

- уривок дійства до 10 хв; 

- виконання обрядової пісні («Гуртовий спів») – 1 пісня; 

- виконання обрядової пісні («Солоспів») – 1 пісня.  

 

Умови та технічні вимоги до участі у Фестивалі 

На Фестиваль подаються відеоматеріали, відзняті за допомогою 

смартфонів або відеокамер. Голос має бути записаний безпосередньо 

смартфоном або відеокамерою, вбудованим або зовнішнім мікрофоном, 

підключеним до пристрою, що знімає. Відео запису можна зробити на вулиці 

або в приміщенні.  

Формат відео матеріалів: mp4 або mov.  

Розмір у пікселях – 1920 х 1080. 

Учасники (колективи та окремі виконавці) надають відеозапис уривка 

відтвореного обрядового дійства, пісні (виконання солоспів чи гуртовий спів) 

та невелику інформаційну довідку щодо особливостей виконання, часу 

проведення того чи іншого обрядового дійства, звучання обрядової пісні тощо 

згідно форми https://forms.gle/w8v8gytQ8uFaCFN28  
 

 

Матеріали необхідно надіслати до 20 грудня 2022 року на електронну 

адресу фестивалю: svyatovid.kharkiv@gmail.com 

Дати проведення Фестивалю 

1.Збір, опрацювання відеоматеріалів, уточнюючої інформації з 

обрядовості зимового календарного циклу (до 20 грудня 2022 року). 

 

2.Проведення семінару-практикуму «Різдвяно-Новорічна обрядовість 

українців: минуле і сьогодення» для керівників фольклорних, 

фольклористичних колективів, а також всіх охочих поповнити свої знання з 

обрядовості зимового календарного циклу (4 грудня 2022 року). 

 



3.Розміщення відеоматеріалів обрядовості зимового календарного 

циклу: канали комунікації  Харківського обласного організаційно-

методичного центру культури і мистецтва: (сайт, Fecebook, Іnstagram, 

Telegram, YouTube) (з 5 січня 2023 року). 
 

Обов’язки організаторів Фестивалю: 

- надання методичної допомоги щодо участі у Фестивалі; 

- опрацювання наданих матеріалів; 

- оприлюднення зібраних матеріалів та висвітлення  заходів на каналах 

комунікації Харківського обласного організаційно-методичного центру 

культури і мистецтва: (сайт, Fecebook, Іnstagram, Telegram, YouTube);  

- колектив-учасник, виконавець отримує диплом (електронний варіант); 

- учасники семінару-практикуму отримають сертифікат про участь 

(електронний варіант). 

Організатори Фестивалю залишають за собою право 

використовувати надані матеріали з метою промоції, включення до 

друкованих видань, розповсюдження у засобах масової інформації, інтернет-

ресурсах тощо. 
 

Фінансові умови 

Участь у Фестивалі є безкоштовною.  

Адреса оргкомітету 

61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 62, Харківський обласний 

організаційно-методичний центр культури і мистецтва.                                                            

E-mail: svyatovid.kharkiv@gmail.com 

Телефони для довідок: 095-69-68-103; 096-23-30-513 (Олійник Наталія, 

провідний методист КЗ „ООМЦКМ”).   

 


