
КОНЦЕПЦІЯ 

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ВЕРТЕПІВ  

«ВЕРТЕП-ФЕСТ 2019» 

 

За світло те, що темряву здолало! 

 

Мета проекту. 

Створення позитивного іміджу Слобожанщини через святкування Різдва разом великою 

кількістю представників різних регіонів та етнічних, що створить додаткове поле для 

комунікацій, дозволить людям краще пізнати один одного і таким чином зменшить 

конфліктність, що приведе до позитивних змін в суспільстві. 

 

Актуальність проекту. 

В українському суспільстві досі панують стереотипи, нібито, різні регіони країни та різні 

етнічні групи мають різну «українськість», що веде до внутрішніх конфліктів між 

представниками різних регіонів та етнічних груп. Крім того, відчувається напруга в суспільстві, 

що існує через брак комунікації між людьми з віддалених одна від одної областей України. Це 

особливо гостро відчувають діти, яких, наприклад, цього літа батьки не хотіли відпускати до 

пластових таборів у Харківську область. 

 

Загальна ідея проекту.  

Проведення ІІІ Всеукраїнського фестивалю вертепів «Вертеп-Фест 2019» 

Цього року  фестиваль матиме три центральних події: 

1.  «Парад вертепів» - костюмована хода центральною вулицею міста всіх учасників 

фестивалю 

2. «Нова радість стала» - спів усіма учасниками фестивалю «Вертеп-Фест» разом із 

учасниками зимових фестивалів в інших містах одночасно колядки «Нова радість стала» 

3. «Етновечорниці» - загальна зустріч учасників фестивалю та обмін знаннями, практикою, 

проведення майстерок з традиційних зимових, різдвяних свят представниками всіх 

областей України та різних етнічних спільнот харків‘ян. 

 

Крім цих подій, два дні поспіль відбуватимуться виступи вертепних колективів по локаціям, що 

розташовані по всьому місту. 

 

Цільова аудиторія проекту. 

Проект має вплив на декілька аудиторій: 

1. Мешканці інших регіонів України,  

- що за іншими умовами в Харків навряд чи приїхали би (учасники вертепних колективів). 

Для них цей фестиваль – можливість познайомитися з Харковом та харків’янами, 

поділитися своїм досвідом, розповісти про традиції своєї місцевості; 

- які люблять мандрувати. 

2. Мешканці Харкова,  

- що не мають можливості їздити по країні. Для них це можливість познайомитися з 
традиціями та особливостями інших регіонів; показати себе; 

- які досі ще коливаються в своєму розумінні себе, своєї ідентифікації. 

3. Активна молодь, діти – для них це можливість взяти участь в святі, долучитись до народної 

традиції України. 

 

Таким чином, Фестиваль «Вертеп-Фест» має декілька напрямів впливу: 

1. це ще одна можливість збереження та передачі молоді нематеріальної культурної спадщини  

2. Фестиваль допомагає формувати туристичну привабливість Харкова, новий імідж 

гостинного міста та регіона, що дає поштовх і для економічного розвитку регіону. 

3. Фестиваль дозволяє Харкову включитися в мережу українських міст, які відомі українцям, 

з якими пов’язані приємні спогади, а це, в свою чергу, зменшує напругу в суспільстві. 



Очікувані результати проекту 

З урахуванням результатів перших фестивалів вертепів (січень 2017), очікуємо: 

- Не менш, ніж 1000 учасників фестивалю, що складатимуть не менш, ніж 55 колективів 

- Приїзд на фестиваль представників практично всіх областей України 

- Кількість глядачів в м. Харкові – не менш, ніж 15 000 чоловік 

- Інформація про фестиваль буде розповсюджена через національні ЗМІ, що надасть йому 

відомість у всіх регіонах України 

З довгострокових результатів, можна говорити про 

- зменшує напругу в суспільстві, яке існує через недовіру до міста; 

- збільшення попиту на внутрішній туризм; 

- підтримка та укріплення традицій. 

 

Дати Фестивалю  

11 січня 2019 – день приїзду 

12 січня 2019 – Парад вертепів і урочисте відкриття Фестивалю; «Нова радість стала» 

13 січня 2019 – «Етновечорниці» ; від’їзд учасників фестивалю. 

 

Партнери проекту 

Харківська обласна державна адміністрація 

КЗ «Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва» 

Українська Академія Лідерства 

Національна скаутська організація України «Пласт» 

ГО «Всеукраїнське об’єднання «Українські рубежі» 

 

Фестиваль «Вертеп Фест 2019» на етапі підготовки підтримує Український культурний фонд. 

 

 

 


