
                                                                                           

   

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський Фестиваль народної творчості 

«ЯРМАРИНКА» 

на Національному Сорочинському ярмарку 
 

Національний Сорочинський ярмарок – це самобутнє джерело традиційної української 

культури, історична пам’ятка та нематеріальна культурна спадщина ярмаркових традицій в 

Україні, свято народного мистецтва, яке протягом століть утвердилось і увійшло в історію, як 

головна культурно-мистецька подія, що проводиться традиційно один раз на рік у серпні, у селі 

Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, на ярмарковій площі в 16,2 га. 
 

В рамках Національного Сорочинського ярмарку проводиться Всеукраїнський Фестиваль 

народної творчості «ЯРМАРИНКА» – найбільше всенародне культурно-мистецьке дійство в 

Україні. 
 

1. Мета і завдання Фестивалю 

Всеукраїнський Фестиваль народної творчості «ЯРМАРИНКА» проводиться з метою:  

 збереження  та популяризації традиційної української культури;    

 розвитку і підтримки культури національних меншин (народностей) України;  

 збереження фольклорної спадщини України;  

 розвитку аматорського мистецтва; 

 збагачення духовності народу;  

 налагодження та встановлення зв’язків між творчими колективами та окремими 

виконавцями з усіх регіонів України та зарубіжжя. 

Завданнями Всеукраїнського Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» є: 

 відродження культурно-ярмаркових традицій в Україні; 

 сприяння культурно-духовному розвитку населення України; 

 збереження і  популяризація  народних  традицій,  звичаїв  та обрядів; 

 популяризація аматорського мистецтва; 

 підвищення професійної майстерності аматорських творчих колективів та окремих 

виконавців; 

 вивчення етнічних  особливостей  регіонів  України та їх фольклорної спадщини; 

 обмін досвідом  між творчими колективами. 
 

2. 3асновник та організатор Фестивалю 

Засновником і організатором Всеукраїнського Фестивалю народної творчості 

«ЯРМАРИНКА» на Національному Сорочинському ярмарку є ТОВ «Сорочинський ярмарок» (далі 

Організатор).  

Для організації та проведення Фестивалю створюється Оргкомітет (постановча група), який 

затверджується Організатором. 
 

3. Місце і час проведення 

 Всеукраїнський Фестиваль народної творчості «ЯРМАРИНКА» проходить в серпні, на 

Жабокрицькому ярмарковому майдані села Великі Сорочинці Миргородського району 

Полтавської області в рамках Національного Сорочинського ярмарку (шість календарних днів). 

Дата проведення Фестивалю визначається кожного року до 1-го березня.  
 

4. Умови проведення та учасники Фестивалю 

У Фестивалі беруть участь: солісти-вокалісти, виконавці авторської пісні, дуети, тріо, 

квартети, вокальні ансамблі, хорові колективи, фольклорно-етнографічні, обрядові колективи, 



народні музики, інструментальні ансамблі, хореографічні колективи, кобзарі, бандуристи, лірники, 

творчі мистецькі колективи національних меншин (народностей) України, читці-гумористи, дитячі 

творчі колективи та окремі виконавці. 
 

Заявки на участь у Фестивалі приймаються до 1 серпня згідно встановленої форми. 
 

Форма заявки щорічно затверджується та розміщується на офіційному сайті Національного 

Сорочинського ярмарку. 
 

У заявці обов`язково повинно бути вказано: 

- участь у:  

 конкурсній програмі Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА»; 

 конкурсній програмі Фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА»; 

 Фестивалі гумору «Сміємося разом з Гоголем»; 

 Фестивалі обрядового дійства «Українське весілля»; 

 Фестивалі кобзарського мистецтва «Кобзаграй»; 

 Фестивалі троїстих музик; 

 концертній (не конкурсній) програмі Фестивалю; 

- повна назва колективу, або прізвище, ім`я та по-батькові учасника; 

- контактні дані (адреса, телефон); 

- кількість учасників; 

- дата і час заїзду і від'їзду;  

- установа, організація, що направляє до участі у Фестивалі; 

- художній керівник, супроводжуюча особа - відповідальна за художньо-естетичний рівень 

виконавської майстерності учасника Фестивалю. 
 

Під час підготовки і проведення Фестивалю Організатор здійснює обробку персональних 

даних учасників Фестивалю з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 
 

5. Складові частини Фестивалю 

Фестиваль народної творчості «ЯРМАРИНКА» на Національному Сорочинському ярмарку 

включає в себе: 

 конкурсну програму Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА»; 

 конкурсну програму Фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА»; 

 Фестиваль гумору «Сміємося разом з Гоголем»; 

 Фестиваль обрядового дійства «Українське весілля»; 

 Фестиваль кобзарського мистецтва «Кобзаграй»; 

 Фестиваль троїстих музик; 

 концертні (не конкурсні) програми Фестивалю. 
 

5.1. Конкурсна програма Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» 

У конкурсній програмі Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» беруть участь: 

солісти-вокалісти, вокальні дуети, тріо, квартети, ансамблі, хорові колективи, фольклорно-

етнографічні, обрядові колективи, народні музики, інструментальні ансамблі, хореографічні 

колективи, творчі мистецькі колективи національних меншин (народностей) України. 
 

Творчі номери для конкурсної програми повинні мати українське народне спрямування 

(українські народні пісні, танці, обрядові дійства). Конкурсна програма творчих, мистецьких 

колективів національних меншин (народностей) України формується на основі їх постійної 

творчої діяльності, традицій і культури народу (народностей), які вони представляють. 
 

Музичним супроводом для солістів-вокалістів, вокальних дуетів, тріо, квартетів, ансамблів, 

хореографічних колективів може  бути:  інструментальний  супровід,  концертмейстер,  фонограма 

(-). Музичним супроводом для фольклорних, фольклорно-етнографічних, автентичних, обрядових, 

хорових колективів може бути: інструментальний супровід, концертмейстер (використання 

фонограми (-) у конкурсній програмі фольклорними, фольклорно-етнографічними, автентичними, 

обрядовими, хоровими колективами допускається виключно за попереднім погодженням з 



Організатором та журі Фестивалю). Використання фонограми (+) допускається для танцювальних 

номерів. 
 

Тривалість виступу у конкурсній програмі Фестивалю - до 10 хвилин (два концертних 

номера).  
 

Порядок виступів учасників конкурсної програми Фестивалю визначається Оргкомітетом. 
 

Оцінку виступів учасників конкурсної програми Фестивалю здійснює журі, до складу якого 

входять провідні митці та діячі культури і мистецтв України, представники Організатора.  
 

Критерії оцінювання учасників конкурсної програми Фестивалю народної творчості 

«ЯРМАРИНКА»: 

 художній рівень виконавської майстерності; 

 художній рівень обраного матеріалу (репертуару); 

 відповідність матеріалу (репертуару) виконавським можливостям і віковій категорії 

учасників; 

 естетика сценічного костюму, його відповідність і гармонія з обраним матеріалом 

(репертуаром); 

 сценічна культура. 
 

Склад журі визначається та затверджується (за погодженням з членами журі) 

Організатором. 
 

Кожного дня, по завершенню конкурсної програми, учасники Фестивалю-конкурсу за 

рішенням журі, нагороджуються дипломами лауреатів Фестивалю: Гран-Прі, І, ІІ та ІІІ ступенів з 

врученням подарунків.  
 

За підсумками шестиденного Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА», за рішенням 

журі, визначаються: 

- «Кращий фольклорно-етнографічний колектив на Національному Сорочинському ярмарку»; 

- «Кращий обрядовий колектив на Національному Сорочинському ярмарку»; 

- «Кращий соліст-вокаліст на Національному Сорочинському ярмарку»; 

- «Кращий вокальний дует на Національному Сорочинському ярмарку»; 

- «Краще вокальне тріо на Національному Сорочинському ярмарку»; 

- «Кращий вокальний квартет на Національному Сорочинському ярмарку»; 

- «Кращий вокальний ансамбль на Національному Сорочинському ярмарку»; 

- «Кращий хоровий колектив на Національному Сорочинському ярмарку»; 

- «Кращий інструментальний ансамбль на Національному Сорочинському ярмарку»; 

- «Кращий кобзар (бандурист, лірник) на Національному Сорочинському ярмарку»; 

- «Кращий хореографічний колективи на Національному Сорочинському ярмарку». 
 

Журі має право присудити учасникам додаткові спеціальні нагороди – дипломи та грамоти. 
 

Журі Фестивалю, за згодою всіх членів, має право прийняти рішення про скорочення 

конкурсної програми, припинення виступу, який виходить за межі встановленого формату і 

регламенту. 
 

5.2. Конкурсна програма Фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА» 

Дитячі творчі колективи та окремі виконавці мають можливість взяти участь у конкурсній 

програмі Фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА». До участі запрошуються: фольклорно-

етнографічні колективи, солісти-вокалісти,  вокальні дуети, тріо, квартети, ансамблі, хорові 

колективи, інструментальні ансамблі, хореографічні колективи. 
 

Музичним супроводом для учасників Фестивалю дитячої творчості може бути: власний 

інструментальний супровід, концертмейстер, фонограма (-). Використання фонограми (+) не 

допускається. Використання фонограми (+) допускається для танцювальних номерів. 
 

Тривалість виступу у конкурсній програмі Фестивалю дитячої творчості - до 10 хвилин (два 

концертних номера).  
 

Порядок виступів учасників фестивалю визначається Оргкомітетом. 
 



Оцінку виступів учасників конкурсної програми Фестивалю дитячої творчості 

«ЯРМАРИНОЧКА» здійснює журі, до складу якого входять провідні митці та діячі культури і 

мистецтв України, представники Організатора. 
 

Критерії оцінювання учасників конкурсної програми Фестивалю дитячої творчості 

«ЯРМАРИНОЧКА»: 

 художній рівень виконавської майстерності; 

 художній рівень обраного матеріалу (репертуару); 

 відповідність матеріалу (репертуару) виконавським можливостям і віковій категорії 

учасників; 

 естетика сценічного костюму, його відповідність і гармонія з обраним матеріалом 

(репертуаром); 

 сценічна культура. 
 

Склад журі визначається та затверджується (за погодженням з членами журі) 

Організатором. 
 

Кожного дня, по завершенню конкурсної програми, учасники Фестивалю дитячої творчості 

«ЯРМАРИНОЧКА» за рішенням журі, нагороджуються дипломами лауреатів Фестивалю: Гран-

Прі, І, ІІ та ІІІ ступенів з врученням подарунків.  
 

За підсумками шестиденного Фестивалю дитячої творчості «ЯРМАРИНОЧКА», за 

рішенням журі, визначаються: 

- «Кращий дитячий фольклорно-етнографічний колектив на Національному Сорочинському 

ярмарку»; 

- «Кращий дитячий (юнацький) обрядовий колектив на Національному Сорочинському 

ярмарку»; 

- «Кращий соліст-вокаліст на Національному Сорочинському ярмарку»; 

- «Кращий дитячий (юнацький) вокальний дует на Національному Сорочинському ярмарку»; 

- «Краще дитяче(юнацьке) вокальне тріо на Національному Сорочинському ярмарку»; 

- «Кращий вокальний квартет на Національному Сорочинському ярмарку»; 

- «Кращий дитячий (юнацький) вокальний ансамбль на Національному Сорочинському 

ярмарку»; 

- «Кращий дитячий (юнацький) хоровий колектив на Національному Сорочинському 

ярмарку»; 

- «Кращий дитячий (юнацький) інструментальний ансамбль на Національному 

Сорочинському ярмарку»; 

- «Кращий дитячий (юнацький) хореографічний колективи на Національному Сорочинському 

ярмарку». 
 

Журі має право присудити учасникам додаткові спеціальні нагороди - дипломи та грамоти. 
 

5.3. Фестиваль гумору «Сміємося разом з Гоголем» 

 В рамках Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» проходить Фестиваль гумористів 

«Сміємося разом з Гоголем» (не конкурсна програма). До участі запрошуються: професійні 

гумористи, гумористи-аматори, учасники художньої самодіяльності, студенти ВНЗ, учні 

мистецьких навчальних закладів, позашкільної освіти та всі бажаючі. 
  

 Учасники Фестивалю гумору мають представити дві гуморески, або два художніх номери 

до 10-ти хвилин. 
 

Порядок виступів учасників Фестивалю гумору «Сміємося разом з Гоголем» визначається 

Оргкомітетом. 
 

Учасники Фестивалю гумору «Сміємося разом з Гоголем» нагороджуються, дипломами та 

подарунками від Організатора. 
 

 

 

 



5.4. Фестиваль обрядового дійства «Українське весілля» 

Фестиваль обрядового дійства «Українське весілля» (не конкурсна програма) проводиться з 

метою збереження весільних традицій і обрядів, як важливої складової української побутової та 

обрядової культури. 
 

До участі у Фестивалі обрядового дійства «Українське весілля» запрошуються творчі 

мистецькі колективи – носії і відтворювачі весільних традицій і обрядів. 
 

Учасники повинні показати фрагменти весільного обряду, притаманні певному регіону.  
 

Тривалість весільного обрядового дійства - до однієї години. 
 

Учасники Фестивалю обрядового дійства «Українське весілля» нагороджуються 

дипломами та подарунками від Організатора. 
 

5.5. Фестиваль кобзарського мистецтва «Кобзаграй» 

Фестиваль кобзарського мистецтва «Кобзаграй» (не конкурсна програма) проводиться з 

метою відродження і популяризації традиційного музикування на кобзі, лірі та бандурі.  
 

До участі у Фестивалі кобзарського мистецтва «Кобзаграй» запрошуються: професійні 

кобзарі, лірники, бандуристи, учасники художньої самодіяльності, студенти вищих навчальних 

закладів, учні музичних шкіл, початкових мистецьких та позашкільних навчальних закладів.  
 

Учасники Фестивалю мають презентувати програму до 15 – 20 хвилин. 
 

Учасники Фестивалю мають презентувати програму до 15 – 20 хвилин. 
 

Учасники Фестивалю кобзарського мистецтва «Кобзаграй» нагороджуються грамотами, 

подяками та подарунками від Організатора. 
 

5.6. Фестиваль троїстих музик 

Фестиваль троїстих музик (не конкурсна програма) проводиться з метою розвитку і 

популяризації традиційного музичного мистецтва.  
 

До участі у Фестивалі троїстих музик запрошуються: троїсті музики,  виконавці на 

традиційних старовинних народних інструментах, солісти-інструменталісти.  
 

Учасники Фестивалю мають презентувати програму до 15 – 20 хвилин. 
 

Учасники Фестивалю троїстих музик нагороджуються грамотами, подяками та 

подарунками від Організатора. 
 

5.7. Концертні (не конкурсні) програми Фестивалю 

творчих колективів та окремих виконавців 

Творчі, мистецькі колективи та окремі виконавці, заклади культури і мистецтв, заклади 

освіти. незалежно від підпорядкування, типів, рівнів акредитації i форм власності, творчі 

громадські об’єднання, спілки мають можливість виступити зі своєю концертною програмою на 

сценічних майданчиках Національного Сорочинського ярмарку.   
 

Концертна програма повинна мати композиційну будову, високий художньо-мистецький 

рівень, художню цілісність, естетичність. 
  

Жанровість концертної програми творчих колективів необмежена, це можуть бути творчі 

номери народного спрямування, естрадні, театральні крім колективів оригінального (циркового) 

жанру. 
 

Тривалість концертної програми від 20 до 40 хвилин. 
 

Учасники концертних програм на Національному Сорочинському ярмарку нагороджуються 

грамотами, подяками та подарунками від Організатора. 
 

6. Фінансові умови 

Фінансування Фестивалю здійснюється відповідно до затвердженого кошторису витрат 

Організатора та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. 
 

За участь у Фестивалі учасник сплачує Організатору організаційний внесок, відповідно до 



умов участі, для: 

- формування призового фонду; 

- технічного забезпечення сценічних майданчиків Фестивалю; 

- забезпечення поселення колективів (не більше однієї доби); 

- організації роботи Оргкомітету Фестивалю (постановчої групи); 

- організації роботи журі Фестивалю. 
 

Організаційний внесок за участь у Фестивалі щорічно встановлюється і оприлюднюється в 

умовах участі та у заявці встановленої форми. 
 

Організатор має право надати учаснику можливість брати участь у Фестивалі без сплати 

організаційного внеску. 
 

Відрядження, транспортне забезпечення, харчування та проживання більше однієї доби 

учасників Фестивалю - за рахунок сторони відрядника. 
 

7. Права та обов’язи Оргкомітету (постановчої групи) 

Організатор бере на себе зобов’язання забезпечити: 

- надання концертних майданчиків для виступу колективів  та їх технічне забезпечення 

(звук, світло, технічне обслуговування сценічних майданчиків); 

- безкоштовне проживання (не більше однієї доби); 

- організацію роботи журі Фестивалю; 

- нагородження грамотами, дипломами, подарунками від Організатора. 
 

Організатор має право відмовити творчим колективам, або окремим виконавцям, у 

поселенні, у зв’язку з обмеженою кількістю спальних місць. 
 

Організатор має право відмовити творчим колективам або окремим виконавцям в участі у 

Фестивалі народної творчості «ЯРМАРИНКА» у зв’язку з: 

- неправильною або неповною інформацією у заявці; 

- невчасним поданням заявки; 

- не форматом конкурсної або концертної програми відповідно до умов Фестивалю. 
 

8. Логотип Фестивалю 

Логотипом Фестивалю народної творчості «ЯРМАРИНКА» на Національному 

Сорочинському ярмарку є пташка, вбрана у стилізований український національний одяг, у 

квітчастому віночку зі стрічками блакитного, червоного, зеленого кольорів, та намистом 

червоного та зеленого кольорів. 
 

9. Інформаційне забезпечення Фестивалю 

Фестивальні та культурно-мистецькі заходи на Національному Сорочинському ярмарку, 

інформація про учасників Фестивалю, їх творчу програму, результати рішення журі Фестивалю 

висвітлюються на офіційному сайті Національного Сорочинського ярмарку, у соціальних 

мережах, у регіональних та загальнонаціональних засобах масової інформації (радіо, телебачення, 

друковані видання) та під час проведення Національного Сорочинського ярмарку. 

 

 


