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ПОЛОЖЕННЯ
про обласний відкритий фестиваль української пісні «З Україною в серці!»

1. Це положення визначає загальний порядок організації та проведення 
обласного відкритого фестивалю української пісні «З Україною в серці!» (далі -  
Фестивалю).

2. Організатором Фестивалю є департамент освіти і науки Донецької 
обласної державної адміністрації спільно з Донецьким обласним палацом 
дитячої та юнацької творчості (далі - Палац),

3. Мета Фестивалю: популяризація кращих зразків народної та сучасної 
української пісні, примноження культурних пісенних традицій, утвердження та 
розвиток українського вокального мистецтва та української мови, духовного та 
естетичного розвитку молодого покоління, виховання молоді на кращих зразках 
української пісні, показ творчих досягнень молодих виконавців, виявлення та 
підтримка обдарованих дітеД_щ молоді, подальшого розвитку їх творчих

І. Загальні положення
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5. Правова охорона та захист авторських прав щодо поданих на Фестиваль 
матеріалів здійснюється відповідно до чинного законодавства

II. Терміни та місце проведення Фестивалю

1. Фестиваль проводиться щорічно.

2. Терміни, місце та час проведення Фестивалю визначаються окремим 
наказом департаменту освіти і науки Донецької обласної державної 
адміністрації та доводяться додатково.

III. Учасники Фестивалю

1. До участі у Фестивалі запрошуються солісти та вокальні колективи 
малих форм (дуети, тріо, квартети та інші до 12 чоловік), хори загальноосвітніх 
та позашкільних навчальних закладів Донецької області.

2. Фестиваль проводиться за п ’ятьма віковими категоріями:
I вікова категорія -  7-9 років;
II вікова категорія -  10 -  12 років
Тії вікова категорія -  13-14 років;
IV вікова категорія -  15-16 років;
V вікова категорія -  17-21 рік.
Вік учасників враховується на день проведення Фестивалю. Вікова 

категорія колективів визначається за віком більшості (2/3) учасників колективу. 
Учасники прибувають на Фестиваль лише із супроводжуючою особою.

IV. Організація Фестивалю

1. Для організації та проведення Фестивалю утворюється Організаційний 
комітет (далі - Оргкомітет).

2. До складу Оргкомітету входять представники департаменту освіти і 
науки Донецької обласної державної адміністрації, Палацу, представники 
громадських об’єднань, фахівці з хореографічного, вокального та інших галузей 
мистецтва (за згодою). Персональний склад Оргкомітету у відповідному році 
затверджується окремим наказом департаменту освіти і науки Донецької 
обласної державної адміністрації.

3. Для оцінювання виступів конкурсантів та визначення переможців 
утворюється журі Фестивалю (далі - Журі).

4. Журі формується з представників Палацу, представників громадських 
об’єднань, фахівці з хореографічного, вокального та інших галузей мистецтва
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(за згодою). Персональний склад Журі у відповідному році затверджується 
окремим наказом департаменту освіти і науки Донецької обласної державної 
адміністрації. Рішення Журі оформлюється протоколом.

5. Оргкомітет забезпечує висвітлення подій Фестивалю у засобах масової 
інформації.

6. До організації та проведення Фестивалю можуть залучатись органи 
місцевого самоврядування, благодійні організації, громадські об'єднання, 
підприємства, установи, організації всіх форм власності, а також фізичні особи 
(за згодою).

V. Проведення Фестивалю

1. Фестиваль проводиться у два етапи:
перший -  відбірковий, за результатами якого визначаються по три 

переможці в кожній номінації; 
другий -  Гала-концерт.
За результатами відбору переможці можуть бути запрошені для участі у 

Гала-концерті. Склад учасників визначається виключно Оргкомітетом.

2. Фестиваль про водиться у 2 номінаціях: 
народний вокал;
естрадний вокал.

3. На Фестиваль учасники готують два різнохарактерні україномовні 
твори.

4. Для музичного супроводу використовуються якісні фонограми (мінус), 
записані на Ш В  накопичувачі (флешка) в форматі МРЗ або інструментальний 
акомпанемент.

5. Виступ у супроводі інструментального акомпанементу попередньо 
погоджується з Оргкомітетом.

VI. Критерії оцінювання

Виступи оцінюються Журі за наступними критеріями: 
рівень виконавської майстерності;
чистота інтонування, ансамблевий стрій (для колективів); 
якість та складність репертуару, відповідність обраної композиції віку 

виконавців та тематиці конкурсу;
емоційність виступу, сценічна культура, естетика зовнішнього вигляду; 
якість музичного оформлення.



4

VII. Визначення і нагородження переможців Фестивалю

1. За результатами роботи Журі визначає переможців Фестивалю. У 
кожній номінації Фестивалю визначаються переможці, які за результатом 
голосування Журі посіли перші три місця.

2. У разі виявлення високого рівня майстерності, артистичності, культури 
виконання за рішенням Журі може бути присуджено «Гран-прі» Фестивалю або 
відзначено окремих учасників.

VIII. Фінансування Фестивалю

1. Фінансові витрати на підготовку та проведення фестивалю, 
нагородження переможців здійснюється за рахунок коштів, не заборонених 
чинним законодавством України.

2. Фізичні особи, підприємства, установи і організації незалежно від форми 
власності мають право звернутись до Оргкомітету з пропозицією про 
встановлення додаткових заохочувальних премій, призів та інших відзнак для 
учасників Фестивалю.

IX. Документація Фестивалю

1. Для участі в Фестивалі учасники направляють заявки за формою згідно з 
додатком на електронну адресу Оргкомітету з поміткою «З Україною в серці» в 
форматі Word.

2. Оригінал заявки з підписом директора закладу позашкільної освіти 
художньо-естетичного напряму та печаткою, копія протоколу Журі за 
підсумками першого (відбіркового) етапу Фестивалю надається Оргкомітету 
під час реєстрації учасників.

Заступник директора департаменту -  
начальник управління фахдвоїрсвіти, 
національного в и х о м ^ ^ т ^ « р а ^ е ^ с ь к о ї 
інтеграції департалу^Ш^№=ш1:і;'-й|іу
_ .. _ ///О  ,§•* /  .. \Ч ч  _ ,,Донецької ооласнш щ дш авної адміністрації
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ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

Hr. код

О.П. Макаренко



Додаток 
до Положення
про обласний відкритий фестиваль української 
пісні «З Україною в серці!»
(пункт 1 розділу IX)

(Фірмовий бланк)
Заявка на участь

Назва заходу.... ........... ....... ..... .............................................................. __....... ...................................

Для індивідуальних учасників Номінація: « »

№ IIIБ
учасника

Вікова 
категорія/ 
повних літ

Назва роботи Місто або 
район

Найменування
навчального

закладу

Назва
колективу,

гуртка

ПЛ.Б.
керівника, 

контактний 
номер телефону

1.
2.

Для колективів Номінація: « »

№ Назва колективу Кількість
дітей

Вікова
категорія

Назва роботи Місто 
або район

Найменування
навчального

закладу

П.І.Б. 
керівника, 

контактний 
номер телефону

1.

2.

Контактна особа 
Директор (підпис)

контактний номер телефону
(МЛІ.)




