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1. Загальне положення 

Фестиваль-конкурс «Українська пісня єднає нас» уперше проводився в м. 

Маріуполі в 2015 році на міському рівні, у 2016 і 2017 рр. – на регіональному, у 

2018 р. заявки на участь у Фестивалі надіслали колективи з десяти областей 

України, що дозволило визначити його на рівні Всеукраїнського. Запит 

керівників колективів на участь у 2019 році надають підстави Оркомітетові для 
проведення Фестивалю на Всеукраїнському рівні.  

У 2019 р., з метою збагачення репертуару колективів високодуховними 

піснями, уперше запроваджується номінація «Церковний хор».  

У програмі Фестивалю-конкурсу: 

1. Парад учасників і покладання квітів до пам’ятника Т.Г. Шевченку; 

2. Екскурсії по визначним історико-культурними місцям Маріуполя та 

прилеглих до нього районів – с.м.т. Мелекіно, Сартана, Мангуш, 

Нікольське, Юріївка, Гурзуф (за домовленістю); 

3. Вільні виступи хорових та вокально-інструментальних колективів на 

відкритих майданчиках міста – в парках, скверах, у військових частинах, на 

промислових майданчиках Маріупольського торговельного порту, 
МК «Азовсталь» та МК ім. Ілліча; 

4. Виступ учасників фестивалю в обов’язковій конкурсній програмі;  

5. Гала концерт за участю переможців фестивалю, нагородження. 

2. Завдання Фестивалю-конкурсу 

Перлиною національної культури є народна пісня – душа українського 

народу. Фестиваль хорових і вокальних колективів «Українська пісня єднає 

нас» – культурно-мистецький захід, тож метою його є: 
 підвищення рівня виконавчої майстерності та збагачення репертуару 

колективів високохудожніми творами; 

 взаємозбагачення творчих шкіл та обмін досвідом, формування художніх 
смаків; 

 збереження та популяризація народних традицій, звичаїв і обрядів; 



  сприяння культурно-духовному розвитку населення України; 

 поширення української мови і культури у Приазов’ї; 

 вивчення етнічних особливостей регіонів України та їх фольклорної 
спадщини; 

 визначення перспектив розвитку вокально-хорових та фольклорних видів; 

  висвітлення досягнень кращих виконавців народних пісень через засоби 

масової інформації. 

У рамках Фестивалю з метою збереження та подальшого розвитку 

традиційної пісенної культури, виявлення та підтримки талановитих виконавців 

народних пісень передбачена наукова частина (науково-практичні конференції, 

«круглі столи», майстер-класи, творчі лабораторії, виставки народних виробів, 

конкурсна програма). 
 

3. Порядок і термін проведення Фестивалю 

За рішенням Оргкомітету щорічний Фестиваль відкритого типу 

проводиться в Маріуполі в вересні на базі міських палаців культури або в 

інших регіонах (за наявності матеріально-технічної бази та належних творчих 
умов) за участю колективів із, щонайменше, п'яти областей України. 

Тривалість Фестивалю має бути не менше трьох днів (з урахуванням 
підготовчо-завершального періоду). 

Фестиваль проводиться за планом, в якому передбачаються наступні 

етапи: 

1) передпроектний – (не менше, як за шість місяців до початку) Оргкомітет 

аналізує організаційні заходи минулого Фестивалю та узгоджує з 

адміністрацією міста термін і місце проведення наступного; 

2) підготовчий – (не менше, як за чотири місяці до початку заходу) художня 

комісія Оргкомітету на підставі розробленого та затвердженого Положення 

проводить огляд колективів-учасників і робить висновки щодо їх участі у 

Фестивалі (візуально, відео- чи аудіо-запис). Конкурсний відбір 

припиняється за місяць до початку заходу;  

3) розробляється та затверджується план роботи оргкомітету з підготовки та 

проведення заходів за терміном і місцем призначення; до плану 

включаються: види культурно-мистецьких заходів, місце та час проведення 

заходу, виконавці та відповідальні особи (не пізніше, як за місяць до 

початку Фестивалю). 

 

4. Засновники та організатори 

Засновником і організатором Фестивалю є ГО «Центр творчих ініціатив 

«Єдність»; 



Співорганізатори: Донецька ОДА, Маріупольська міська рада, 

Маріупольський торговельний порт, Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. 

Т.Г. Шевченка, Об’єднання кінематографістів «Кінологос», Маріупольський 

державний університет, Донецький юридичний інститут МВС України;  

Інформаційні спонсори: редакція газети «Приазовський робочий»; 

компанія «Маріупольське телебачення». 

Фестиваль є некомерційним заходом. Фінансування затрат на його 

підготовку та проведення здійснюється за рахунок благодійних внесків 

учасників та прихильників Фестивалю, а також спонсорської допомоги, грантів 

та надходжень з місцевого і обласного бюджетів. 

Для підготовки та проведення Фестивалю створюється Оргкомітет, який 

приймає заявки на участь у конкурсі, проводить рекламну кампанію, забезпечує 

умови для конкурсних і концертних виступів, залучає представників засобів 

масової інформації, проводить підготовку щодо проведення науково-

практичних конференцій, семінарів, симпозіумів. 

Організаційний комітет Фестивалю, до складу якого входять представники 

та провідні фахівці в галузі мистецтва, культури і науки, затверджується 

спільною постановою його засновників.  
 

5. Оргкомітет Фестивалю 

 створює режисерсько-постановчу групу Фестивалю, дирекцію;  

 розробляє план і програму Фестивалю;  

 затверджує склад журі (не пізніше, як за два місяці до початку Фестивалю);  

 забезпечує організацію наукової частини Фестивалю;  

 створює належні умови для перебування учасників, гостей фестивалю 

(медичне обслуговування, проживання в готелі, харчування, транспортне 
обслуговування, розглядає та затверджує емблему, рекламну продукцію);  

 організовує роботу прес-центру протягом проведення Фестивалю;  

 забезпечує проведення фестивальних заходів. 

 

6. Журі фестивалю 

Для забезпечення незалежного експертного оцінювання конкурсної 

програми Фестивалю створюється журі (не менше п’яти осіб). 

Склад журі затверджує голова Оргкомітету. 

До складу журі входять провідні спеціалісти у сфері культури, діячі 
культури та мистецтва. 

Виступи колективів оцінюються за такими критеріями: 

– художній рівень репертуару; 

– відповідність репертуару вікові виконавців; 



– оригінальність інтерпретації; 

– майстерність виконання (виразність, емоційність, чистота інтонування, 

чіткість дикції, ансамбль, драматургія, динамічний розвиток); 

– якість супроводу; 
– сценічна культура: артистизм, вбрання, сценографія. 

Із членами журі (не пізніше, як за два місяці до проведення Фестивалю) 

укладається угода, де обумовлюються творчі, побутові, фінансові питання. 
 

7. Учасники Фестивалю (конкурсанти) 

Фестиваль-конкурс проводиться у наступних категоріях:  

А – діти, В – молодь, С – дорослі, D – ветерани.  

За номінаціями: 

– хорові колективи (народні, академічні); 

– вокальні ансамблі (народні, академічні, естрадні, шоу-групи);  

– фольклорні гурти; 

– інструментальні колективи; 

– церковний хор. 

 

8. Вимоги до конкурсних програм 

Конкурсна програма складається з двох творів, один з яких – народна пісня 

або твір на народній основі. 

У номінаціях “хорові колективи”, “вокальні ансамблі”, “фольклорні гурти” 
один із творів виконується без супроводу.  

9. Нагородження учасників Фестивалю-конкурсу 

Дипломами лауреатів І, ІІ, ІІІ ступенів нагороджуються учасники в кожній 

номінації та віковій категорії.  

Дипломом Гран-Прі нагороджується найкращий учасник Фестивалю-

конкурсу (одна виконавська одиниця), незалежно від номінації та вікової 

категорії.  

Журі має право визначати кількість нагороджених, не присуджувати Гран-
Прі та дипломи лауреатів І, ІІ, ІІІ ступенів. 

Рішення журі остаточне й перегляду не підлягає. 

Щодо змін у організації та проведенні Фестивалю Оргкомітет повідомляє 

учасників не пізніше, як за місяць.  

Прибуття до місця проведення Фестивалю та від’їзд здійснюється за 

власний кошт учасників (можливе надання додаткових побутових послуг за 

власний кошт учасників).  

Оргкомітет організовує зустріч учасників та їх доставку до місця 
дислокації.  



З метою підтримки подальшого розвитку Фестивалю-конкурсу 

«Українська пісня єднає нас» Оргкомітет створює фонд розвитку Фестивалю за 
рахунок учасників заходу, а також добровільних внесків спонсорів і меценатів. 

Кошти надсилаються на рахунок № 26007054005552, ЄДПОУ/ДРФО 

39731395, ПАТ «ПриватБанк» Маріупольська філія, МФО 335429. 

10. Порядок подання заявок на участь у Фестивалі-конкурсі 

Заявки на участь у Фестивалі-конкурсі (зразок додається) необхідно 

подати Оргкомітету до 1 вересня 2019 року. Подання заявки на участь у 

Фестивалі-конкурсі свідчить про згоду з його умовами. 

З питань проведення Фестивалю-конкурсу звертатися до Оргкомітету за 
моб.телефонами: 0681625360, 0985723247; 0974180355. 

е-mail:  

butenko1306@gmail.com (голова Оргкомітету);  

lbbutenko52@gmail.com; gulia.onischenko@ukr.net (центр приймання 

заявок); 

Примітка. Для поселення необхідно мати при собі відповідні документи – 

свідоцтво про народження або паспорт (за надання додаткових побутових 

послуг можлива часткова оплата за власний кошт). 

Це Положення вважається офіційним запрошенням для участі у Фестивалі-
конкурсі.  

Будемо раді знайомству з Вами та Вашою творчістю. До зустрічі! 
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ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі  

хорових і вокальних  колективів «Українська пісня єднає нас» 2019 р. 

 

1. Назва колективу (повна)_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2. Рік утворення колективу_________________________________________ 

3. Номінація_____________________________________________________ 

4. Кількість учасників колективу_____________________________________ 

5. Прізвище, І.П., звання керівника, № телефону________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Назва й адреса закладу (установи)___________________________________ 

7. Участь у конкурсах, фестивалях, нагороди_____________________________  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Програма виступу: назва твору, автор, композитор, хронометраж. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. Необхідність та кількість обладнання (стільці, мікрофони, інше). 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

«____» ______________2019 рік 

 

Керівник 

 

 

 

Примітки:  
1. Заявку надсилати в електронному варіанті (файл1); 

2. Надати аудіо-відеозапис виступу колективу – 2 номери (файл 2); 

3. Додатково надати коротку історію колективу і загальне фото – в електронному 
варіанті ( файл 3). 


