
«Затверджую» 

 

__________________________ 

“___”______________2019 р. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення  

 

ІV Всеукраїнського конкурсу духовної пісні  

VIRA FEST 

____________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Чигирин 

2019 



1. Загальні положення 

1.1. Фестиваль VIRA FEST (надалі – Фестиваль) є заходом, що 

відбувається з нагоди християнського свята Трійці та покликаний об’єднати 

суспільство навколо духовних та культурних цінностей шляхом залучення до 

культурно-мистецьких акцій.  

1.2. Метою Фестивалю є: 

– духовне та культурне просвітництво молоді та людей різного віку; 

– об'єднання  суспільства навколо українських духовних та культурних традицій; 

– виховання патріотизму у підростаючого покоління та молоді; 

– відкриття публіці нових імен у сфері музичного та інших видів мистецтв; 

– організація спілкування близьких за духом та інтересами людей; 

– розвиток за збагачення українського культурного простору. 

1.3. У межах Фестивалю відбувається Всеукраїнський конкурс духовної 

пісні (надалі – Конкурс), покликаний виявити яскраві творчі імена в галузі 

української музики та пісні. 

1.3. Місцем проведення Конкурсу є місто Чигирин Черкаської області. 

1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному 

сайті kolodar.org. 

 

2. Засновники та організатори Фестивалю 

2.1. Засновником Фестивалю є громадська організація «Громадянський рух 

«За процвітання Черкащини». 

2.2. Фестиваль відбувається за підтримки БФ «ВІРА. НАДІЯ. ЛЮБОВ», 

ГО «Ділові Українські Жінки», Черкаської обласної державної адміністрації та 

Чигиринської районної державної адміністрації. 

 

3. Оргкомітет  

3.1. Засновники Фестивалю щороку формують Організаційний комітет. 

3.2. Оргкомітет визначає умови проведення Конкурсу, проводить 

попередній збір заявок; формує склад журі та персонал адміністративної та 

режисерсько-постановочної групи, обирає Голову журі. 

3.3. Повноваження організаційного комітету закінчуються після 

проведення Фестивалю. 

 

4. Умови проведення Конкурсу. 

4.1. Темою Конкурсу є «українська духовна пісня», що передбачає 

виконання музичних творів на теми вічних цінностей – віри, любові, добра 

виключно українською мовою. 

4.2. До участі в Конкурсі запрошуються творчі колективи, а також солісти, 

що реалізують свої творчі здібності в сфері української музики та пісні. Конкурс 

відбувається у різні дні для двох різних категорій конкурсантів: 

– 15 червня – Всеукраїнський конкурс духовної пісні серед аматорів; 

– 16 червня – Всеукраїнський конкурс духовної пісні серед професіоналів. 

Виступи учасників кожної з категорій розглядаються і оцінюються окремо 

одна від одної. Переможці визначаються у кожній категорії окремо. 



4.3. Кожен конкурсний день має два блоки: «Духовна автентична пісня» та 

«Духовна сучасна пісня». Блок «Духовна автентична пісня» передбачає 

виконання стародавніх авторських та народних українських пісень в сучасній 

обробці. Блок «Духовна сучасна пісня» передбачає виконання власних 

авторських пісень українською мовою на тему вічних цінностей – віри, любові, 

добра. 

4.4. Конкурсанти можуть заявити для участі одну чи більше, але не більше 

5-ти, музичних композицій, вокальних творів відповідної тематики Конкурсу. 

4.5. Конкурсанти виступають наживо. Якщо використовуються «мінуса» 

чи живі інструменти, про це конкурсанти повідомляють в анкеті (кількість та вид 

інструментів). «Мінуса» потрібно надіслати електронною поштою у відповідь на 

запрошення до участі у Конкурсі, не пізніше 10 травня. Вони мають бути названі 

так само як і композиція, що виконується. В цьому ж листі вказується бажана 

послідовність композицій у блоці. 

4.6. Порядок виступів встановлюється Оргкомітетом і зберігається до 

завершення Конкурсу. 

4.7. Програма кожного конкурсного дня складається з: урочистого 

відкриття Фестивалю, конкурсної програми, визначення та нагородження 

переможців категорії, перерви. 

4.8. У категорії «Аматори» виділяється дві вікові категорії: 

- до 16 років; 

- 16 років і більше. 

4.9. У категорії «Професіонали» вік учасників необмежений. Натомість 

визначено наступні категорії: 

– солісти; 

– колективи. 

4.10. Оцінку виступів учасників Конкурсу здійснює Журі, до складу якого 

входять провідні спеціалісти – діячі культури і мистецтв України, продюсери, 

організатори фестивалю, а також представники організацій-партнерів. 

4.11. Час виступу конкурсантів на сцені до 10 хв. Журі має право обирати 

одну з пісень і скорочувати програму виступу конкурсантів. 

4.12. Конкурсанти не сплачують вступного внеску за участь у Конкурсі, 

участь є безкоштовною. Витрати, пов'язані з перебуванням у місті Чигирин 

здійснюються за власний рахунок учасників, а саме: проживання та харчування, 

проїзд до міста Чигирин та у зворотному напрямку. 

4.13. На Конкурс неповнолітні учасники колективів обов’язково мають 

прибути у супроводі з дорослою особою. Супроводжуюча особа несе повну 

відповідальність за безпеку, життя та здоров’я учасника Конкурсу. 

 

5. Порядок подачі заявок на Конкурс. 

5.1. Для участі у Конкурсі учасникам необхідно заповнити он-лайн заявку-

анкету та надіслати на електронну адресу Конкурсу chyhyrynfest@gmail.com до 

1 червня наступні документи: 

– творчу автобіографію (резюме); 

– фотографії колективу; 

– посилання на аудіо або відео матеріал з останніх виступів (бажано з 

заявленими на конкурс композиціями); 



– копію свідоцтва про народження або паспорта; 

– скан-копії дипломів, нагород із інших конкурсів (у разі наявності). 

5.2. Після розгляду поданих документів Оргкомітет надсилає електронною 

поштою підтвердження про участь у Конкурсі, підкріплене офіційним 

Запрошенням не пізніше 5 червня. 

5.3. На момент отримання Запрошення від Оргкомітету виконавці стають 

офіційними учасниками Конкурсу. 

5.4. Оргкомітет має право відмовити виконавцю в участі у Конкурсі. 

5.5. Оргкомітет залишає за собою право використовувати всі надіслані 

учасниками інформаційні матеріали і фотографії в ЗМІ. 

5.6. В день проведення конкурсу учасники зобов’язані прийти на 

попередньо повідомлену реєстрацію та мати при собі Запрошення на участь 

Конкурсі від Оргкомітету. 

5.7. Остаточний і затверджений список учасників Конкурсу буде 

розміщений на офіційному веб-сайті та на сторінках Фестивалю у соціальних 

мережах. 

 

6. Критерії визначення переможців Конкурсу та їх нагородження 

6.1. Журі прослуховує конкурсантів і визначає переможців за наступними 

критеріями оцінювання: 

– майстерність (якість) виконуваного репертуару; 

– співоча техніка та голосова культура; 

– рівень музично-виразних засобів (динаміка, темп, агогіка); 

– технічність звучання (ритм, дикція, лад, вокал); 

– емоційність виконання; 

– артистизм учасників; 

– творчий підхід та індивідуальність стилю виконання; 

– відповідність підібраної програми виступу тематиці конкурсу – «духовна 

пісня». 

6.2. Переможці Конкурсу обох категорій – «Професіонали» та «Аматори» 

визначаються у двох категоріях: «Духовна автентична пісня» та «Духовна 

сучасна» компетентним Журі за сумою набраних балів по критеріям оцінювання 

виступу учасників. 

6.3. У категорії «Професіонали» визначається один переможець у кожній 

групі (солісти, колективи). 

6.5. У категорії «Аматори» визначається один переможець у кожній з 

вікових категорій. 

6.6. Оргкомітет встановив призовий фонд Конкурсу у вигляді грошової 

винагороди для переможців: 

Категорія «Професіонали», «Духовна автентична пісня» 

– Солісти – 5 тис. грн.; 

– Колективи – 10 тис. грн. 

Категорія «Професіонали», «Духовна сучасна» 

– Солісти – 5 тис. грн.; 

– Колективи – 10 тис. грн. 

Категорія «Аматори», «Духовна автентична пісня» 

– До 16 років – 4 тис. грн. 



– 16 років і більше – 4 тис. грн. 

Категорія «Аматори», «Духовна сучасна» 

– До 16 років – 4 тис. грн. 

– 16 років і більше – 4 тис. грн. 

Також у Категорії «Аматори» за результатами конкурсного дня 

присуджується приз глядацьких симпатій – 4 тис. грн. 

6.7. Журі Конкурсу має право: 

– нагороджувати дипломом або пам’ятним подарунком за краще 

виконання; 

– присуджувати спеціальний приз за власним уподобанням; 

– нагороджувати призом глядацьких симпатій по активності глядачів; 

– вручати подяки кращим викладачам, керівникам за участь у Конкурсі; 

– не присуджувати жодних нагород. 

6.8. Всі виконавці нагороджуються дипломами учасників Конкурсу. 

 

7. Джерела фінансування Конкурсу. 

7.1. Фінансування Конкурсу здійснюється: 

– за рахунок коштів, передбачених у державному та місцевих бюджетах на 

відповідний рік; 

– за рахунок спонсорських, благодійних та інших надходжень, не 

заборонених чинним законодавством. 

 

Місце проведення: м. Чигирин, Резиденція Богдана Хмельницького 

Офіційний сайт Фестивалю: http://kolodar.org/ 

Електронна пошта: gromad.ruh@gmail.com. 

Куратор проекту: Тищенко Наталія 


