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ПОЛОЖЕННЯ 
X Міжнародного вокально-хорового конкурсу-фестивалю 

«Хай пісня скликає друзів – 2019» 
 

I. Загальні положення 
1.1. Засновники та організатори Конкурсу-фестивалю: 
− Міністерство культури України; 
− Міністерство освіти і науки України; 
− Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 

1.2. Конкурс-фестиваль проходить із 15 по 19 травня 2019 р.  
у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича та 
концертних залах м. Чернівці.  

Програма передбачає: 
− церемонію відкриття Конкурсу-фестивалю, конкурсні 

прослуховування, урочисту церемонію нагородження, гала-концерт за участю 
Лауреатів І ступеня та володаря Гран-прі; 

− концерт учасників номінації «Академічний сольний спів»; 
− концерт учасників номінації «Естрадний сольний спів», приурочений 

до 70-річчя із дня народження Володимира Михайловича Івасюка (конкурсанти 
мають обрати для виконання одну з пісень українського композитора і поета за 
попередньою згодою з Оргкомітетом); 

− прес-конференції, круглі столи, майстер-класи, творчі зустрічі, духовні 
і розважальні заходи, екскурсії, фестивальне нічне свято конкурсантів на 
території резиденції митрополитів Буковини і Далмації.  

1.3. Мета та завдання Конкурсу-фестивалю: 
− популяризація вокально-хорового мистецтва; 
− виявлення талановитих виконавців і розкриття їх творчого потенціалу; 
− створення умов для встановлення творчих контактів і зміцнення 

зв'язків з вокально-хоровими колективами, солістами-вокалістами та їх 
керівниками; 

− об'єднання українського суспільства та народів світу засобом вокально-
хорового співу. 

 
II. Організація Конкурсу-фестивалю 
2.1. Для підготовки та проведення Конкурсу-фестивалю створено 

організаційний комітет (далі – Оргкомітет) у складі голови, заступника голови, 
членів і секретаря. 

2.2. Діяльність Оргкомітету здійснюється на громадських засадах. 
2.3. Оргкомітет визначає місце та строки проведення Конкурсу-

фестивалю, розмір благодійного внеску; затверджує регламент, програмні 
умови, склад журі, фірмовий стиль, друковану продукцію, кількість учасників 
відповідно до прийнятих заявок; створює рівні умови для всіх конкурсантів; 
забезпечує прозорість і об’єктивність оцінювання учасників Конкурсу-
фестивалю, уникнення конфлікту інтересів (Закон України «Про запобігання 
корупції») та інше. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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2.4. Оргкомітет має право перевіряти достовірність документів, надісланих 
учасниками, приймати або відмовляти заявки; виключати зі складу Журі осіб у 
разі порушення ними умов цього Положення, розділу ІІІ. 

2.5. Члени Оргкомітету зобов’язані виконувати рішення Оргкомітету; 
запобігати конфлікту інтересів; особисто брати участь у засіданнях.  

2.6. Засідання Оргкомітету вважаються правомірними за умови кворуму 
(не менше 2/3 складу). Рішення приймаються шляхом відкритого голосування. 
У випадку рівного розподілу голосів, вирішальним є голос головуючого. 
Підсумки роботи засідань Оргкомітету оформлюються протоколами, які 
підписуються головою та секретарем. 

2.7. Секретар Оргкомітету є працівником університету. Він уповноважений 
готувати необхідні документи для розгляду на засіданнях; вести протоколи 
засідань Оргкомітету; здійснювати організаційне забезпечення засідань 
Оргкомітету. 

 
ІІI. Журі Фестивалю 
3.1. З метою визначення переможців Конкурсу-фестивалю Оргкомітет 

створює Журі, до складу якого входять видатні діячі музичного мистецтва 
України та іноземних держав (за їх згодою), які мають визнання і сприяють 
популяризації ідей вокально-хорової творчості. 

3.2. Кількісний склад Журі: не більше 5-и осіб у кожній номінації, у тому 
числі голова журі. 

3.3. Критерії оцінювання учасників: технічний рівень виконуваних творів; 
емоційність виконання; інтерпретація твору; сценічна культура учасників. 

3.4. За рейтингом у кожній віковій категорії Журі визначає Лауреатів і 
Дипломантів, за найбільшою кількістю балів – володаря Гран-прі. Журі має 
право розподіляти призові місця між конкурсантами з однаковою кількістю 
балів (за рейтингом у кожній віковій категорії). 

3.5. Засідання Журі закриті. Рішення є остаточними, обговоренню, 
перегляду чи оскарженню не підлягають, оформлюються протоколами. 

3.6. Журі має право відзначати учасників за краще виконання окремих 
творів; кращих концертмейстерів; кращих викладачів, керівників колективів за 
підготовку та участь у Конкурсі-фестивалі. 
 

IV. Порядок проведення Конкурсу-фестивалю 
4.1. Порядок конкурсних прослуховувань визначається за порядком 

отриманих заяв. 
4.2. Хід Конкурсу-фестивалю висвітлюється засобами масової інформації. 

Оргкомітет залишає за собою право на трансляцію аудіо,- та відеозаписів 
виступів. 

4.3. За невиконання умов даного Положення Журі та Оргкомітет мають 
право знімати учасників із конкурсних виступів. 

4.4. Інформація акустичних репетицій та порядок конкурсних виступів 
заздалегідь розміщується на офіційному сайті Конкурсу-фестивалю 
festchoral.luguniv.edu.ua. 
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4.5. Результати конкурсних виступів будуть опубліковані на офіційному 
сайті festchoral.luguniv.edu.ua після завершення конкурсних днів.  

4.6. Участь у Гала-концерті обов’язково беруть Лауреати I ступеня  
і володар Гран-Прі. 

4.7. Учасники, які стали Лауреатами Конкурсу-фестивалю, будуть 
запрошені Оргкомітетом для участі у святкових заходах Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, Чернівецької обласної 
хорової філармонії та інших мистецьких заходах області. 

 
V. Програмні умови 
5.1. Програмні умови за номінаціями та віковими категоріями наступні: 
Вокал-дебют (від 2 до 6 років включно): 2 різнохарактерні твори. 
Академічний сольний спів: 
І вікова категорія – від 7 до 10 років включно, ІІ вікова категорія – від 
11 до 15 років включно (тривалість виступу не більше 5 хвилин): 
− твір композитора країни, яку представляє конкурсант; 
− твір за бажанням. 

ІІІ вікова категорія – від 16 до 18 років включно, ІV вікова категорія – 
від 19 до 26 років включно (тривалість виступу не більше 10 хвилин): 
− романс вітчизняного або зарубіжного композитора; 
− арія вітчизняного або зарубіжного композитора. 

V вікова категорія – від 27 років (тривалість виступу не більше 15 
хвилин): 

− романс вітчизняного або зарубіжного композитора; 
− арія вітчизняного або зарубіжного композитора. 

Народний сольний спів: 
І вікова категорія – від 7 до 10 років включно, ІІ вікова категорія – від 
11 до 15 років включно (тривалість виступу не більше 5 хвилин): 
− твір композитора країни, яку представляє конкурсант; 
− твір за бажанням. 

ІІІ вікова категорія – від 16 до 18 років включно, ІV вікова категорія – 
від 19 до 26 років включно (тривалість виступу не більше 8 хвилин): 
− твір композитора країни, яку представляє конкурсант; 
− твір за бажанням. 

V вікова категорія – від 27 років (тривалість виступу не більше 8 хвилин): 
− твір композитора країни, яку представляє конкурсант; 
− твір за бажанням. 

Естрадний сольний спів: 
І вікова категорія – від 7 до 10 років включно, ІІ вікова категорія – від 
11 до 15 років включно (тривалість виступу не більше 8 хвилин): 
− пісня композитора країни, яку представляє конкурсант; 
− твір за бажанням. 

ІІІ вікова категорія – від 16 до 18 років включно, ІV вікова категорія – 
від 19 до 26 років включно (тривалість виступу не більше 10 хвилин): 
− пісня композитора країни, яку представляє конкурсант; 
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− світовий шлягер (мова оригіналу). 
V вікова категорія – від 27 років (тривалість виступу не більше 10 

хвилин): 
− пісня композитора країни, яку представляє конкурсант; 
− світовий шлягер (мова оригіналу). 

Ансамблі вокальні (дуети, тріо, квартети, ансамблі (до 12 осіб), вокально-
інструментальні (ансамбль бандуристів, капела бандуристів): 
І вікова категорія – від 7 до 10 років включно, ІІ вікова категорія – від 
11 до 15 років включно (тривалість виступу не більше 8 хвилин): 
− твір країни, яку представляє колектив; 
− твір за бажанням. 

ІІІ вікова категорія – від 16 до 18 років включно, ІV вікова категорія – 
від 19 до 26 років включно (тривалість виступу не більше 8 хвилин): 
− твір країни, яку представляє колектив; 
− твір за бажанням. 

V вікова категорія – аматорські колективи, без вікових обмежень 
(тривалість виступу не більше 8 хвилин): 
− твір країни, яку представляє колектив; 
− твір за бажанням. 

Хоровий колектив (академічний, естрадний, народний): 
І вікова категорія – від 7 до 10 років включно, ІІ вікова категорія – від 
11 до 15 років включно (тривалість виступу не більше 8 хвилин): 
− твір країни, яку представляє колектив; 
− твір за бажанням. 

ІІІ вікова категорія – від 16 до 18 років включно, ІV вікова категорія – 
від 19 до 26 років включно (тривалість виступу не більше 15 хвилин): 
− духовний твір; 
− твір країни, яку представляє колектив; 
− твір сучасного композитора; 
− твір за бажанням. 

V вікова категорія – аматорські колективи, без вікових обмежень 
(тривалість виступу не більше 10 хвилин): 
− твір країни, яку представляє колектив; 
− твір сучасного композитора; 
− твір за бажанням. 

5.2. Конкурсанти мають право виступати в різних номінаціях у своїй 
віковій категорії за умови сплати благодійного внеску за кожну номінацію. 

5.3. Учасники номінації «Народний сольний спів» обирають музичний 
супровід за бажанням: фортепіано, баян, акордеон, інструментальний ансамбль, 
оркестр та ін. 

5.4. За попередньою домовленістю Оргкомітет забезпечує конкурсанта 
концертмейстером (за рахунок учасника). 
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5.5. Конкурсанти, які виступають із фонограмою, надають її 
звукооператору до початку своєї акустичної репетиції (мати при собі кілька 
копій фонограми на декількох носіях). Фонограми заздалегідь не надсилаються. 

5.6. Усі конкурсанти зобов’язані вивчити фестивальний гімн «Хай пісня 
скликає друзів» (муз. Г. Ковальової, сл. Я. Кушніра). Хорова партитура 
розміщена на офіційному сайті festchoral.luguniv.edu.ua у пункті меню 
«Учасникам». 

 
VI. Фінансові умови 
6.1. Конкурс-фестиваль проводиться за рахунок благодійних і 

спонсорських внесків. 
6.2. Учасники або їх спонсори беруть на себе витрати, пов’язані з дорогою, 

проживанням, харчуванням. За попередньою домовленістю Оргкомітет надає 
допомогу у бронюванні номерів у готелях, хостелах і гуртожитках. 

6.3. Учасники з інших країн самостійно оформляють проїзні документи: 
паспорт, візи та медичні страховки. 

6.4. Благодійний внесок використовується на покриття витрат організації 
та проведення Конкурсу-фестивалю, виготовлення його друкованої продукції. 

6.5. Конкурсанти сплачують благодійний внесок, розмір якого для 
учасників України становить: 

− 500 гр. – для солістів; 
− 300 гр. – для ансамблю (з кожного учасника); 
− 3000 гр. – для хорового колективу, для капели бандуристів. 
6.6. Реквізити для оплати у гривнях: 
ГО «Пісня скликає друзів» 
р/р 26001051509845 
ОКПО 41576358 
МФО 356282 
ПАТ КБ «ПриватБанк» 
Призначення платежу: благодійний внесок 
6.7. У разі відмови від участі або неявки на Конкурс-фестиваль 

благодійний внесок і документи не повертаються. 
 
VII. Документи 
7.1. Заявка заповнюється на офіційному сайті festchoral.luguniv.edu.ua. 

Електронна заявка містить анкетні дані учасника або колективу (зокрема, 
діючий контактний телефон та e-mail). Прикріпляються наступні документи: 

для сольних виконавців: 
– скан першої сторінки документу, що підтверджує вік учасника; 
– резюме у вільній формі (до 2000 друкованих знаків); 
– скан квитанції про сплату благодійного внеску; 
– якісна фотографія у форматі jpeg (jpg), розмір 1795х1205 рх (10х15 см), 
розширення 300 dpi; 
– скан нот конкурсних творів (не фото!!!) для академічного, народного 
виконання. 

http://festchoral.luguniv.edu.ua/
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для колективів: 

– список колективу; 
– резюме у вільній формі (до 2000 друкованих знаків); 
– скан квитанції про сплату благодійного внеску; 
– якісна колективна фотографія у форматі jpeg (jpg), розмір 2398х3602 рх 
(20х30 см), розширення 300 dpi; 
– скан нот конкурсних творів (не фото!!!) для академічного, народного 
виконання. 

7.2. Усі колективи повинні мати при собі презентаційний відеоролик  
(до 2 хв.). 

7.3. Термін подачі заявки – з 1 березня до 1 квітня 2019 р. (до 24 години 
включно). Учасники, які надіслали заявку після 1 квітня 2019 р. не увійдуть 
до фестивального буклету. 

7.4. Оргкомітет залишає за собою право після 1 квітня 2019 р. відмовляти 
в заявках, або збільшувати благодійний внесок на 10%. 

7.5. Заявка вважається прийнятою за умови наявності всього пакету 
документів і листа-відповіді від Оргкомітету. 

7.6. Відповідь щодо прийняття заявки на участь надається на вказаний e-
mail протягом двох діб. У разі відсутності листа-відповіді (наприклад, з 
технічних умов) щодо надісланої заявки можна дізнатися за номером телефону, 
вказаному на офіційному сайті Конкурсу-фестивалю. 

7.7. Оргкомітет не приймає фотографії, зроблені смартфоном або 
телефоном, а також селфізнімки. Фотографії мають бути зроблені якісної 
фототехнікою при достатньому освітленні.  

 


