
Положення
Про 21-й регіональний   конкурс виконавців

естрадної пісні «Золота осінь»

( 15 - 16  жовтня  2016р. ) 
 Україна Харківська область 

місто Первомайський 

1.Загальне положення
1.1.Цілі та задачі конкурсу
Регіональний конкурс виконавців естрадної пісні «Золота осінь» (далі  конкурс) проводиться з 

метою пропаганди кращої пісенної творчості минулих років, виявлення талановитих аматорів, 
підвищення їх виконавської майстерності, для закріплення творчих стосунків районів областей України 
та країн ближнього зарубіжжя.

1.2.Організатори конкурсу
Організатори регіонального конкурсу виконавців естрадної пісні «Золота осінь»: комунальна 

установа «Міський Палац культури ,,Хімік,,», відділ культури і туризму виконкому Первомайської 
міської ради при підтримці Первомайської міської ради, Департаменту культури і туризму Харківської 
обласної державної адміністрації, обласного організаційного – методичного центру культури і 
мистецтва.

2.Умови проведення конкурсу 
2.1. Учасниками конкурсу мають бути  аматори  міст, районів Харківської області, областей 

України, закордонних країн віком від 15 років і старше.
2.2. Характеристика сцени на конкурсні дні: покриття дерев’яне. Розмір сцени  24 х 15 м. 

         2.3. Технічне забезпечення. Заходи конкурсу будуть проведені на якісному професійному 
обладнанні. Мікрофони на стійці, радіо мікрофони SHURE, сценічне освітлення, аудіоапаратура на CD 
u mini-CD дисках.      

2.4. В  конкурсі  приймають участь солісти, дуети  та вокальні ансамблі.  
2.5. Програмні умови.
Виступи виконавців солістів проводяться за двома віковими категоріями:
- 1 категорія – від 15 до 21 років включно; 
- 2 категорія – від 22  років  і старше                                                                                                                                    
Дуети, тріо, ансамблі приймають участь в конкурсі в одній категорії від 15 років і старше.
Порядок виступів на конкурсі визначається жеребкуванням.
До виступу виконавці готують  на конкурс 2 різнохарактерні пісні:
- пісня хіт – ретро  ХХ –го сторіччя,
- пісня на вибір виконавця

солісти –  виконуються під фонограму (-1). 
ансамблі -  під інструментальну фонограму (-1), яка не має бек-вокалу (вокальні партії які 
виконують основну мелодію ,та вокальні партії які підтримують її, оточують додатковими 
самостійними мелодичними смугами, підтримуючий голос різних частин пісні, підпис будь якого 
голосу враховується як бек-вокал).            

Музичний супровід - фонограма повинна бути записана на СD-R disk з ідеальною якістю звуку 
аудио формату,  або на флеш- носії,  (файли на CD-RW і DVD дисках не допускаються для конкурсної 
та концертної програми). Побажання - по можливості мати фонограми на резервному носії,  
хронометраж не більш 4:00 хв. Кожна конкурсна пісня має бути на окремому носії з зазначенням  
вікової категорії, назви колективу або прізвища та ім’я  виконавця, назви твору. Фото - відео зйомка 
дозволена, фото - відео зйомка майстер-класів - за погодженням з викладачем. При порушенні 
регламенту виступу учасниками,  фонограма зупиняється.



 Вокальне аранжування для ансамблів передбачає багатоголосся! Пісні у виконанні 
дуетів (мала форма ансамблю) в один голос та ансамблів складом 4-х та більше учасників  у 
двухголосному аранжуванні, не враховуються як багатоголосне виконання і за  колегіальним 
рішенням  членів журі номер  може бути знятий  з конкурсу.

2.6. Журі, критерії оцінки.
Журі оцінює кожний виступ окремо.
Критерії оцінки виконавців: 
- виконавська вокальна майстерність (чистота інтонацій, якість звучання); 
- творча індивідуальність;
- сценічна майстерність, культура, артистизм;
- костюм;

.           - відповідність репертуару віковій категорії учасників; 
- багато голосність, та чистота фонограми (-1), без наявності бек-вокалу для ансамблів та 
дуетів.

Володарі Гран-прі попередніх років до участі у конкурсі не допускаються. Лауреати першої 
премії мають право приймати участь у  конкурсі тільки через 5 років.

                          3.Порядок подачі заявок
                  3.1.Для участі у конкурсі подається заявка за формою:

П. І.П. країна,місто, 
район,область 
заклад 

Дані 
паспорта 
інд. кода.

П.І.П. 
Керівника 
повністю,
Телефон-
обов’язково,
e-mail

Категорія 
вказати,
(число, 
місяць, рік 
народження)

1.пісня
Хіт-
ретро

2.пісня
На вибір

                                                                                                                                   
- прізвище, ім’я конкурсанта, вік (назва колективу, кількість учасників);
- країна, місто, район, область;
- дані паспорта  № ідентифікаційного коду 
- прізвище, ім’я, по батькові керівника повністю(тел., e-mail  обов’язково)
- вказати вік учасника та категорію;
- назва творів, з зазначенням авторів;
Якщо ансамблі вказати всіх учасників та кількість!!!

3.2.Список  делегації ( супроводжуючих осіб);
3.3.Документи які підтверджують вік учасників:

- ксерокопія свідоцтва про народження або 1 і 2 сторінки паспорта, 
- ксерокопія ідентифікаційного коду, для іноземних громадян копія страхового свідоцтва. 

Обов’язково пред’явити оригінали по приїзду при реєстрації.

УВАГА! Кількість представників від району – 2 
конкурсні одиниці.
Заявки присилати факсом:(05748) 3-57-74,   або
 по e-mail: 
прийом заявок:trocko.alex@mail.ru
                            iratkachenko4@gmail.com
                  pervomayskykultura@gmail.com

Термін прийняття заявок до 8 жовтня  2016 року
Заявки  подані пізніш ніж 8 жовтня   прийматися та розглядатися не будуть  (рішення 
Оргкомітету)  
3.5.Подача репертуару регламентується оргкомітетом.
Зміна репертуару:
Зміна репертуару проводиться не пізніше 01.10.2016р. Для заміни репертуару необхідно надіслати 
повторну заявку з поміткою «ЗМІНА РЕПЕРТУАРУ», де вказати назву попереднього номера і нового 
номера до 01.10.2016 р. включно. 
Репертуар зазначений у заявці   пізніше 01.10.2016 р. оргкомітетом фестивалю – конкурсу 
розглядатися не буде. 
Журі має право зняти учасника з конкурсу при недотриманні умов даного Положення.

3.6. Кожен учасник  конкурсу повинен при собі мати оригінал свідоцтва про народження, 
паспорту.

4.Фінансові вимоги
 4.1. Фінансування конкурсу проводиться за рахунок бюджетних та спонсорських коштів, 

благодійних внесків. 



 4.2. Участь у конкурсі безкоштовна. Відрядження учасників на конкурс (проїзд, 
харчування, проживання) за рахунок відряджуючих організацій.

 Проживання  за добу  орієнтовно складає :
- готель від 110 грн.
- гуртожиток  65 грн.
                                                                                                                                           
- приватний сектор – 50 – 60 грн.
            Харчування :
В місті багато кафе, ресторанів поруч з ПК «Хімік». В ПК працює буфет.

5. Склад журі
5.1. Склад журі формується організаційним комітетом  конкурсу і складається з заслужених 

артистів України, діячів культури України, викладачів провідних музичних закладів області, регіонів 
України та ближнього зарубіжжя. 

6. Нагородження конкурсантів
6.1.  Переможці визначаються за підсумками  конкурсу. Допускається дублювання місць в 

віковій категорії.
 6.2. У кожній віковій категорії серед солістів переможців визначаються лауреати (I, II, III 

ступені) . Серед переможців дуетів, ансамблів  визначаються  лауреати (I, II, III ступеню).
6.3. Гран-прі конкурсу присуджується  дуету, ансамблю або солісту, незалежно від 

вікової категорії.
6.4. Оргкомітет за поданням журі має право вносити зміни до положення.
6.5. Журі та оргкомітет мають право поділяти місця між двома учасниками у разі однакового 

рівня виконання або не присуджувати одного із місць. 
6.6. Журі та оргкомітет мають право присуджувати спеціальні призи. 
6.7. Учасники конкурсу можуть також нагороджуватись призами або цінними подарунками від 

фірм, об’єднань або інших організацій. 
6.8. Рішення журі є остаточним і не підлягає оскарженню.
6.9. Журі  залишає за собою право не присуджувати Гран-прі.

Форс-мажор
Дати конкурсу  можуть бути змінені в зв’язку  з  форс - мажорними обставинами в регіоні та 

додатково оголошуються   оргкомітетом.

7. Програма проведення  конкурсу
         7.1. Дата проведення: 15 – 16 - жовтня 2016 року.
         7.2. Місце проведення: 

Конкурс та гала – концерт переможців відбудеться на базі Палацу культури «Хімік» м. 
Первомайський, Харківської області.

7.3. Порядок проведення:
перший день  (субота )  15.10.16: 
8.00 – 11.00 – заїзд та реєстрація учасників, репетиції та розселення учасників 
11-00 –  репетиція відкриття конкурсу
12-00  - жеребкування серед учасників конкурсу
13.00 – початок конкурсу:
          1-ше відділення – виконання пісні «Хіт – ретро ХХ сторіччя»

          2-ге відділення -  виконання пісні на вибір «Улюблена пісні»
20.00 –  вечір відпочинку «Коло друзів»

Увага!Фонограми здавати  звукооператорам при 
реєстрації для формування програми на конкурсний день!
                                                                                                  

другий день (неділя)  16.10.16: 
11.00 -  круглий стіл для керівників
12.00 -  репетиція гала – концерту
13.00 – гала – концерт, церемонія нагородження переможців та учасників конкурсу

Підбір номерів на Гала-концерт серед лауреатів та учасників фестивалю - конкурсу 
здійснюється режисером - постановником, журі та оргкомітетом фестивалю - конкурсу .

Організатори фестивалю - конкурсу залишають за собою право змінювати порядок його 



проведення.
Адреса оргкомітету фестивалю - конкурсу:

64102, Палац культури «Хімік»,, проспект 40 років  Перемоги, 2, 
м. Первомайський, Харківська область, Україна.
Телефони для довідок: (05748)  3-57-74, 3-27-42, 3-33-86

 факс:(05748) 3-57-74,   або
 по e-mail: 
trocko.alex@mail.ru
 iratkachenko4@gmail.com
 pervomayskykultura@gmail.com
сайт:
http://kyltyra.com.ua

          Секретар оргкомітету конкурсу:
          Ткаченко Ірина: (05748) 3-57-74 ,  iratkachenko4@gmail.com

  До нас їхати :
- залізничною дорогою до станції  Лихачово ( з міста Харкова, з Південного вокзалу Лозівський 
напрямок)
- автобусне сполучення  з Харкова до Первомайський ( з автовокзалу Центрального ринка Благ 
база та Південного вокзалу)

Інформація:
Начальник  відділу культури і туризму виконкому Первомайської міської ради – Судженко 
Володимир Володимирович – моб. телефон  0667059441
Директор Палацу культури «Хімік» - Петрова Ірина Михайлівна– моб.телефон 0667688701
Координатор  конкурсу завідуючий організаційно-методичним кабінетом – Троцько Олександр 
Олексійович- моб.телефон  0664686428

Анкета
учасника конкурсу ,,Золота осінь – 2016 ,,

1. Прізвище та ім’я виконавця  -  

2. Дата народження  -

3. Повна поштова адреса - 

4. Участь у інших конкурсах та фестивалях ( творчі досягнення) . -
   

5. Місце роботи та посада, або навчальний заклад  - 

6. Чому Ви вирішили взяти участь саме у цьому конкурсі ? 

7. ,,Що таке осінь,, для Вас ?  

8. Твоє хобі? - 

9. Ваші побажання конкурсу  «Золота осінь»  -  

10. Ваш контактний  телефон, електрона адреса 

Дата заповнення  ,,___,,  ___________________  201     р.  
                                           

                                                              ___________________              
                                                                                              (підпис)


