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Міністерство культури України 
Міністерство освіти і науки України 

Чернівецька обласна державна адміністрація 
Чернівецька міська рада 

 
IX Міжнародний вокально-хоровий конкурс-фестиваль 

«Хай пісня скликає друзів – 2018» 
 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

І. Порядок проведення Конкурсу-фестивалю 
1.1. Проведення Конкурсу-фестивалю передбачає: 
− церемонію відкриття Конкурсу-фестивалю; 
− конкурсні прослуховування; 
− прес-конференції, круглі столи, творчі зустрічі; 
− фестивальне нічне свято конкурсантів на території резиденції митрополитів 

Буковини і Далмації; 
− урочисту церемонію нагородження та заключний концерт переможців 

Конкурсу-фестивалю.  
 

IІ. Номінації 
2.1. Хоровий колектив (академічний, народний, естрадний). 
2.2. Вокальні ансамблі (академічні, народні, естрадні). 
2.3. Академічний сольний спів. 
2.4. Народний сольний спів. 
2.5. Естрадний сольний спів. 
2.6. «Вокал-дебют». 

 
ІІІ. Вікові категорії 
3.1. Учасники розподіляються за віковими категоріями: 
− «вокал-дебют»  
 вік 3-6 років. 

− хорові колективи: 
 І категорія – до 11 років; 
 ІІ категорія – до 14 років; 
 ІІІ категорія – до 19 років; 
 ІV категорія – до 27 років; 
 V категорія (для аматорських колективів) – від 27 років. 

− дуети, тріо, ансамблі (до 12 осіб): 
 І категорія – до 11 років; 
 ІІ категорія – до 14 років; 
 ІІІ категорія – до 19 років; 
 ІV категорія – до 27 років; 
 V категорія (для аматорських колективів) – від 27 років. 

− виконавці-солісти: 
 І категорія – до 11 років; 
 ІІ категорія – до 14 років; 
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 ІІІ категорія – до 19 років; 
 ІV категорія – до 27 років. 

IV. Програмні умови 
4.1. Хоровий колектив: 
І категорія – до 11 років, ІІ категорія – до 14 років (тривалість виступу до 8 

хвилин): 
– твір країни, яку представляє колектив; 
– твір за бажанням. 

ІІІ категорія – до 19 років, ІV категорія – до 27 років (тривалість виступу до 20 
хвилин): 

– духовний твір; 
– твір країни, яку представляє колектив; 
– твір сучасного композитора;  
– твір за бажанням. 

V категорія (для аматорських колективів) – від 27 років (тривалість виступу до 
15 хвилин): 

– твір країни, яку представляє колектив; 
– твір сучасного композитора; 
– твір за бажанням. 

4.2. Вокал-дебют (2-6 років): 
– 2 різнохарактерні твори. 

4.3. Вокальні ансамблі (дуети, тріо, квартети, ансамблі (до 12 осіб): 
І категорія – до 11 років, ІІ категорія – до 14 років (тривалість виступу до 8 

хвилин): 
– твір країни, яку представляє колектив; 
– твір за бажанням. 

ІІІ категорія – до 19 років, ІV категорія – до 27 років (тривалість виступу до 10 
хвилин): 

– твір країни, яку представляє колектив; 
– твір за бажанням. 

V категорія (для аматорських колективів) – від 27 років (тривалість виступу до 
15 хвилин): 

– твір країни, яку представляє колектив; 
– твір за бажанням. 

4.4. Академічний сольний спів: 
І категорія – до 11 років, ІІ категорія – до 14 років (тривалість виступу до 8 

хвилин): 
– твір композитора країни, яку представляє конкурсант; 
– твір за бажанням. 

ІІІ категорія – до 19 років, ІV категорія – до 27 років (тривалість виступу до 15 
хвилин): 

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

4.5. Народний сольний спів: 
І категорія – до 11 років, ІІ категорія – до 14 років (тривалість виступу до 8 

хвилин): 
– твір композитора країни, яку представляє конкурсант; 
– твір за бажанням. 
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ІІІ категорія – до 19 років, ІV категорія – до 27 років (тривалість виступу до 
15 хвилин): 

– твір композитора країни, яку представляє конкурсант; 
– твір за бажанням. 

Музичний супровід за бажанням учасника: фортепіано, баян, акордеон, 
інструментальний ансамбль, оркестр. 

4.6. Естрадний сольний спів: 
І категорія – до 11 років, ІІ категорія – до 14 років (тривалість виступу до 8 

хвилин): 
– пісня композитора країни, яку представляє конкурсант; 
– твір за бажанням. 

ІІІ категорія – до 19 років, ІV категорія – до 27 років (тривалість виступу до 15 
хвилин): 

– пісня композитора країни, яку представляє конкурсант; 
– світовий шлягер (мова оригіналу). 

УВАГА!!! На одному носії не більше 1 треку. Наявність копії обов'язкова!!! 
– фонограма на CD-диску в аудіо-CD форматі.  

Усім учасникам необхідно вивчити фестивальну пісню «Хай пісня скликає 
друзів» (муз. Г.Ковальової, сл. Я.Кушніра). Хорова партитура твору на офіційному 
сайті festchoral.luguniv.edu.ua 

 
V. Фінансові умови 
5.1. Витрати, пов'язані із приїздом і від’їздом учасників Конкурсу-фестивалю, 

проживання в готелі проводяться за рахунок сторони, що відряджає або за власний 
рахунок. 

5.2. Учасники Конкурсу-фестивалю проживають у заздалегідь заброньованих 
номерах готелів, хостелах, гуртожитках. 

5.3. За попередньою домовленістю, Оргкомітет забезпечує конкурсанта 
концертмейстером (за рахунок учасника). 

5.4. Учасникам надається право взяти участь, як у своїй віковій категорії, так і в 
іншій, за умови сплати внеску в кожній категорії. 

5.5. Учасники не отримують гонорар, як за виступ на конкурсі, так і за інше 
використання записів і трансляцій цих виступів. 

5.6. Іноземні громадяни, учасники самостійно оформляють проїзні документи: 
паспорт, візи та медичні страховки. 

5.7. У разі відмови від участі або неявки на Конкурс-фестиваль благодійний 
внесок і документи не повертаються. 

5.8. Благодійний внесок буде використаний на покриття витрат організації 
Конкурсу-фестивалю. 

5.9. Робота Оргкомітету Конкурсу-фестивалю здійснюється на громадських 
засадах. 

5.10. Фінансування Конкурсу-фестивалю здійснюється за рахунок добровільних 
пожертвувань та спонсорських внесків. 

5.11. Для участі сплачується благодійний внесок, розмір якого для учасників 
України становить: 

– 2500 гр. – для хорового колективу; 
– 200 гр. – для ансамблю (з кожного учасника); 
– 450 гр. – для солістів. 

Для учасників закордонних країн: 
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– 250 євро – для хорового колективу; 
– 50 євро – для ансамблю (з кожного учасника); 
– 100 євро – для солістів. 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ У ГРИВНЯХ 
ГО "Пісня скликає друзів" 
р/р 26001051509845 
ОКПО 41576358 
МФО 356282 
ПАТ КБ "ПриватБанк" 
Призначення платежу: благодійний внесок 
Учасникам закордонних країн реквізити будуть відправленні із запрошенням. 
VI. Документи 
6.1. Пакет документів для участі у Конкурсі-фестивалі: 

– заявка-анкета (заповнена на офіційному сайті); 
– список учасників (для колективів); 
– документ (перша сторінка), який підтверджує вік учасника (для солістів); 
– резюме колективу або соліста (до 1 сторінки – 2000 друкованих знаків); 
– копія квитанції про оплату благодійного внеску; 
– фотографія соліста (колективу); 
– відскановані ноти конкурсних творів; 
– відеоролик до 2 хвилин (для колективів). 

6.2. Фотографія 
Чорно-біла художня фотографія учасника. Формат зображення jpeg (jpg). 
Для портрету – розмір 1795х1205 рх (10х15 см), розширення 300 dpi. 
Для групової фотографії – розмір 2398х3602 рх (20х30 см), розширення 300 dpi. 
Приймаються фотографії, зроблені якісної фототехнікою при достатньому 

освітленні. 
6.3. Термін подачі документів – з 1 січня 2018 року до 24 години  

1 лютого 2018 року (учасники, пакети документів від яких отримані в зазначений 
термін, увійдуть до буклету Конкурсу-фестивалю). Учасники, документи для участі 
від яких будуть отримані після 1 лютого 2018 р., не увійдуть до фестивального 
буклету. 

Оргкомітет залишає за собою право після 1 лютого 2018 р. відмовляти в заявках, 
або збільшувати благодійний внесок на 10%.  

Увага!!! Документи вважаються прийнятими в тому випадку, якщо був 
отриманий повний пакет документів і Оргкомітет дав Вам відповідь на 
отримання заявки. 
 

VII. Умови проведення Конкурсу-фестивалю 
7.1. Конкурс-фестиваль відбудеться 23-27 квітня 2018 року у Чернівецькому 

національному університеті імені Юрія Федьковича. 
7.2. Оргкомітет не повертає документи, які були надіслані для участі у Конкурсі-

фестивалі і не несе відповідальності за втрату документів під час пересилання. 
7.3. Порядок виступів визначається за порядком поданих заяв. 
7.4. Хід Конкурсу-фестивалю освітлюється засобами масової інформації. 
7.5. Оргкомітет залишає за собою право на трансляцію відеозаписів виступів. 
7.6. Інформація про переможців Конкурсу-фестивалю буде розміщена на 

офіційному сайті festchoral.luguniv.edu.ua 
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7.7. Результати конкурсу будуть розміщені на офіційному сайті 
festchoral.luguniv.edu.ua наступного дня після виступу.  

7.8. За невиконання умов даного Положення (самовільна зміна черговості 
виступу) Журі має право зняти конкурсанта з конкурсного виступу. 

7.9. Обов’язкова умова: володар Гран-Прі і лауреати I премії беруть участь у 
Гала-концерті. 

7.10. 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. 


