
Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом директора КЗ «ООМЦКМ»  

№ 17 від 7 лютого 2022 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про ІV Обласний фестиваль малих сценічних форм «Колібрі» 

 

1. Мета Фестивалю 

IV Обласний фестиваль малих сценічних форм «Колібрі» (далі 

Фестиваль) створений для привернення уваги до аматорського театрального 

мистецтва Харківської області, презентації результатів творчої діяльності і 

потенціалу учасників аматорських театральних колективів, обміну досвіду 

між ними.  
 

2. Організатори Фестивалю 

Засновником і організатором Фестивалю є КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І 

МИСТЕЦТВА» (далі КЗ «ООМЦКМ») за підтримки Департаменту культури і 

туризму Харківської обласної державної адміністрації.  
 

3. Умови та порядок проведення 

Фестиваль відбудеться 19-20 березня 2022 р. у КЗ «ООМЦКМ» за 

адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 62.     

 До участі в Фестивалі запрошуються дорослі та дитячі аматорські 

театральні колективи: драматичні, музично-драматичні, лялькові театри,  

театри міміки та жесту, шоу-театри. 

Фестивальний номер – це малі форми сценічного мистецтва, що 

відносяться до театралізованих жанрів: сцени із вистав, що мають 

композиційно закінчений характер, репризи, мініатюри, інтермедійні сценки, 

естрадні номери, літературно-музичні композиції, буфонади, міні-вистави. 

Тривалість кожного номеру до 20 хвилин. 

Кількість учасників від кожного колективу до 12 осіб (включно). 

Від кожного колективу приймається не більше двох номерів. 

Учасники приймають участь у двох вікових категоріях: 

I категорія – діти та молодь, віком до 16 років; 

II категорія – дорослі, віком від 16 років. 

Програма Фестивалю буде сформована на підставі отриманих заявок. 

Всі учасники будуть проінформовані заздалегідь. 

Фестивальні номери оцінюються за наступними критеріями: технічна 

майстерність виконання, емоційність виступу, творча індивідуальність, 

артистизм, якість музичного супроводу, сценографія, сценічна культура, 

режисерська робота (задум, втілення). 

Для участі у Фестивалі подаються: 

1. анкета учасника за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMZeGLvCoOUbCWy7K3

1JubUk94vXb4qF_1EvzqIzLBEPvkmA/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMZeGLvCoOUbCWy7K31JubUk94vXb4qF_1EvzqIzLBEPvkmA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMZeGLvCoOUbCWy7K31JubUk94vXb4qF_1EvzqIzLBEPvkmA/viewform?usp=sf_link


2. фотографія колективу (розмір 1920 pix. по довгій стороні, до 500 КБ, 

формат _jpg ),  

3. відео презентація (візитівка, тривалістю до 1 хвилини, розмір 

1920×1080 pix., до 125 МБ, Full HD), 

4.  відеозапис номеру Фестивальної програми.  

Матеріали ( 2, 3, 4) надсилаються на електронну адресу відділу з 

методичної роботи КЗ «ООМЦКМ»: metodist.art.kh@gmail.com. 

Матеріали приймаються до 10 березня 2022 р. включно. 

Оргкомітет має право відмовити в участі у Фестивалі у випадку: 

- невиконання умов подання заявки; 

- недотримання вимог до номерів Фестивальної програми. 

Фестиваль проводиться з дотриманням  постанови КМУ «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 і 

від 29 червня 2021 р. № 677». 
 

4. Нагородження учасників 

 Перегляд та обговорення виступів учасників здійснюється Експертною 

радою Фестивалю, що формується Оргкомітетом. 

 До складу Експертної ради входять провідні фахівці в галузі мистецтва 

та культури. Експертна рада визначає претендентів у  номінаціях:  

- «Краща режисура»; 

- «Краща акторська робота»; 

-  «Гран прі фестивалю».  

Усі учасники Фестивалю отримують диплом за участь.  

Для заохочення учасників можуть бути встановлені спеціальні призи 

організаторів, партнерів і спонсорів. 
 

5. Фінансові умови проведення заходу 

          Фестиваль має соціокультурну мету і не є комерційним заходом. 

Участь у Фестивалі безкоштовна. Видатки на проведення заходу 

передбачаються за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів, 

спонсорських коштів та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством України. Проїзд та перебування учасників на Фестивалі 

відбувається за рахунок сторони-учасника. Відповідальність за перебування 

учасників на Фестивалі беруть на себе керівники та супроводжуючі особи.  
 

6. Інформаційне забезпечення заходу 

          Інформація про порядок організації, проведення та результати 

обласного Фестивалю розміщується на сайті КЗ «ООМЦКМ» 

https://www.cultura.kh.ua,  соціальних Інтернет-мережах. 
 

7. Контактна інформація 

 Куратор Фестивалю – Парасочкіна-Віхтинська Наталія Олегівна, 

провідний методист відділу з методичної роботи, контактні номери: (096) 

715-05-24; відділ з методичної роботи  (057)725-12-39, (057)725-12-41.  

 

mailto:metodist.art.kh@gmail.com

