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ПОЛОЖЕННЯ 

Про V Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський 

дивограй» 

(Україна, Київська область, м. Переяслав-Хмельницький) 
  

 

V МІЖНАРОДНИЙ ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

«ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ДИВОГРАЙ», 

 

який проводиться 22-23.04.2018 року 

 

серед дітей, творчої молоді та дорослих віком від 6 до 60 років. 

 

Мета V Міжнародного фестивалю-конкурсу «Переяславський 

дивограй»: популяризація вокального та інструментального мистецтва в 

молодіжному середовищі, естетичне залучення творчої молоді до світових 

та національних цінностей; виявлення талановитих педагогів і студентів, 

здатних проводити концертно-виконавську та музично-просвітницьку 

діяльність на високому професійному рівні. 

 

Вікові категорії: I - до 8 років; II - від 9 до 11 років; III - від 12 до 14 

років; IV - від 15 до 17 років; V - від 18 до 25 років; VI - мішана (для 

ансамблів), VII - від 25 років і старше. 

Вікові категорії учасників арт-пленеру: I – учні 10-11 класів; IІ – 

студенти 3-4 курсів педагогічних коледжів. 

 



Професійні категорії: А – учні та студенти професійних музичних 

навчальних закладів. А1 – учні та студенти педагогічних навчальних 

закладів. B – викладачі та концертмейстери навчальних закладів та 

самодіяльних колективів. 

 

Програмні вимоги за номінаціями: 

 

Народний спів (соло, дует): 

1. Народна пісня a cappella; 

2. Народна пісня з супроводом (фонограма, інструментальний музичний 

супровід). 

 

Академічний вокал (соло, дует): 

1. Вокальний твір композитора країни учасника; 

2. Вокальний твір зарубіжного автора. 

 

Естрадний вокал (соло, дует): 

1. Естрадний твір композитора країни учасника фестивалю або народної пісні 

в естрадному аранжуванні; 

2. Естрадний твір зарубіжного автора. 

 

Вокальний ансамбль 

1.Твір композитора країни учасника; 

2. Твір зарубіжного автора. 

 

Хорове виконавство 

1.Твір композитора країни учасника; 

2. Твір зарубіжного автора. 

 

Інструментальне виконавство (соло): фортепіано; струнно-смичкові 

інструменти; народні інструменти; духові інструменти: 

1.Інструментальний твір композитора країни учасника; 

2.Інструментальний твір зарубіжного автора. 

 

Інструментальні ансамблі (дозволяється участь одного викладача і одного 

концертмейстера): струнні; народних інструментів; духових інструментів; 

естрадні; естрадно-симфонічні: 

1. Твір композитора країни учасника; 

2. Твір зарубіжного автора. 

 

Інструментальний дует (без участі викладача): 

1. Твір композитора країни учасника; 

2. Твір зарубіжного автора. 

Арт-пленер: 

1. Авторські твори з живопису. 



2. Пейзаж з натури. 

Загальні вимоги: 

Для участі в конкурсі необхідно надіслати до Оргкомітету до 20 квітня 

2018 року: заявку встановленого зразка, фото 3,5х4,5 на електронну 

адресу: dyvogray2018@ukr.net (у назві файлу вказати своє прізвище) 

та відеозапис (для учасників вокального та інструментального конкурсу) та 

заявку, фото 3,5х4,5 і фото робіт (для учасників арт-пленеру на 

адресу zarina.s@meta.ua,tanyanosachenko@ukr.net. 

 

Оплата благодійних внесків здійснюється за місцем прибуття на конкурс 

або на рахунок банку (уточнюйте в оргкомітеті) 

Вимоги до відеозапису: 

1) Виконавець розташовуєтьсяобов’язково на сцені. 

2) Записвиконаннятворівпроводиться з відстані 5-10 м. 

3) Запистворів повинен бути з розривом не більш ніж декілька днів 

4) Звук повинен бути якісним 

 

Відео не повинно міститизайвої інформації (наприклад, титрів, 

логотипів, водяних знаків та ін.) 

Вимоги до фото (для учасників арт-пленеру): якісне фото автора з 

власними роботами (3 фото – 3 роботи), виконаних в техніці олійного 

живопису у форматі PDF. 

Умови надсилання відеозапису: завантажити свій виступ на хмарний 

сервер: Googlе-Disk, Yandeх, YuoTube, ukr.net, mail хмара і відіслати в 

оргкомітет конкурсу на e-mail: dyvogray2018@ukr.net переслати публічне 

посилання, завантаженого файлу з вашим виступом для участі в I турі. 

Надсилаючи публічне посилання на файл, Ви передаєте права на цей 

відеоматеріал організаторам конкурсу для подальшого його використання з 

просвітницькими, навчальними, рекламними або комерційними цілями. 

Сольні конкурсні програми виконуються напам’ять. 

Сольний спів забезпечується інструментальним, фортепіанним 

акомпанементом або мінусовою фонограмою конкурсантом самостійно. 

 

Умови участі в арт-пленері: 

1. Фото творчих робіт з живопису. 

2. Завдання програми: пейзаж, виконаний в умовах пленеру. 

3. Техніки: олія, акварель, акрил. 

4. Матеріали: картон, полотно, папір, фарби, пензлі, етюдник (мати свої). 

5. Розміри: картон/полотно/папір – 50х60 у кількості 2 штук (мати свої). 

  

Журі фестивалю-конкурсу 

Прослуховування та оцінювання конкурсних програм здійснює журі у 

складі провідних музикантів, високопрофесійних викладачів, музично-

громадських діячів України та Європи. Журі затверджується засновником 
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конкурсу і працює відповідно до цього Положення.Кожен соліст, дует або 

ансамбль нагороджується дипломом лауреата, дипломанта або учасника. 

Учасники фестивалю-конкурсуоцінюютьсяпо відеозаписах та на 

основі конкурсних прослуховувань публічно 22-23 квітня 2018 року. 

Матеріали фестивалю-конкурсу будуть розміщені на сайті педагогічного 

факультету: http://pf.phdpu.edu.ua/ та офіційному каналі Youtube. 

  

Загальна інформація: 

• Транспортні витрати та витрати, пов’язані з проживанням в 

Переяславі-Хмельницькому під час участі у фестивалі, оплачуються 

учасниками самостійно. 

• За бажанням (на основі заявки) забезпечується проживання учасників у 

готелях Переяслава-Хмельницького або на приватних квартирах. 

  

 

Фінансові умови: 

Соліст – 400 грв.; 

Дует - 175 грн. - з однієї людини, видається один диплом; 

Від 3 до 6 осіб - 130 грн. (за одну людину), видається один диплом; 

Від 7 до 12 - 100 грн. (за одну людину), видається один диплом; 

Оркестр, хор - 75 грн. (за одну людину), видається один диплом; 

Зарубіжні учасники – 20 у.о. (за одну людину), видається один диплом. 

 

Перерахування на рахунок (уточнюйте в оргкомітеті). 

 

Контактні телефони: 

Захарченко Алла Василівна (067) 968 – 33 – 35, (093) 119-94-65; 

Чорнобай Світлана Володимирівна (093)168-57-34; 

Шокірова Заріна Рустамівна (093) – 115 – 44 – 98(для учасників арт-

пленеру); 

Носаченко Тетяна Борисівна (099) – 428 – 36 – 22. 

 

Оргкомітет Міжнародного полікультурного 

фестивалю-конкурсу«Переяславський дивограй» 

 

 

 

 

 
*Примітка. Дане Положення дорівнюється офіційному виклику на участь у 

Фестивалі-конкурсі. 

 

 

 

 

http://pf.phdpu.edu.ua/


Заявка на участь у  

VМіжнародному полікультурному фестивалі-конкурсі «Переяславський 

дивограй» 

 

Прізвище _________________________________________ 

Ім’я______________________________________________ 

По-батькові________________________________________ 

Вік учасника ______________________________________ 

Установа, посада___________________________________ 

Країна____________________________________________ 

Номінація_________________________________________ 

Програма_________________________________________ 

Контактний телефон, e-mail:__________________________ 

 

 
 


