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ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський інтерактивний пісенний Конкурс "Дунаю мій"
1. Організатори Конкурсу.
Громадська спілка “Творче патріотичне об’єднання “Музичний батальйон” і Міністерство культури, молоді
та спорту України.
До участі у проведенні Конкурсу, його висвітленні можуть залучатися державні, громадські організації та
інші юридичні особи.

2. Загальні положення.
Мета Конкурсу:






відродження українських народних пісень про Дунай, їх осучаснення та пропагування,
пошук і відкриття нових талановитих співаків, гуртів та ансамблів,
підвищення виконавчої майстерності юних виконавців та популяризація їхньої творчості,
підвищення професійного рівня керівників музичних колективів,
узагальнення та поширення кращого досвіду.


2. Організація проведення Конкурсу.
Конкурс проводиться з грудня 2019 року по квітень 2020 року.
Підготовку та проведення Конкурсу здійснює Організаційний комітет у складі:
1. Голови Громадської спілки “Творче патріотичне об’єднання “Музичний батальйон”.
2. Представника (уповноваженої особи) Міністерства культури молоді та спорту України.
3. Керівника проекту “Дунаю мій”.
Організаційний комітет утворює журі Конкурсу в складі фахівців вокального мистецтва, культури та освіти:
Організаційний комітет:
1. Розглядає заявки на участь у Конкурсі.
2. Оприлюднює інформацію про терміни та умови проведення Конкурсу.
3. Виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конкурсу.
Журі Конкурсу:
1.Здійснює попередній відбір конкурсних робіт.
2. Розглядає обрані конкурсні роботи та повідомляє про результати.
3. Фіксує можливі порушення.
4. Визначає переможців за сумою виставлених балів.

3. Учасники та номінації Конкурсу.
Вікові категорії учасників:
1 категорія – дошкільнята;
2 категорія – молодша школа (1-4 клас загальноосвітньої школи);
3 категорія – середня школа (5-8 класи);
4 категорія – старша школа (9-11 класи);
5 категорія – мішані колективи (діти та дорослі).
Вік учасників враховується на день відкриття Конкурсу.
Номінації Конкурсу
Кожна вікова група може брати участь у номінаціях:
1. Вокальна.
2. Інструментальна.
 Соліст-вокаліст (а капела), соліст-вокаліст (під супровід: акомпанемент концертмейстера чи
фонограму).








Соліст-інструменталіст (струнні, духові, клавішні інструменти).
Соліст вокально-інструментального жанру (сам акомпанує собі на інструменті).
Ансамбль вокалістів (а капела, під акомпанемент концертмейстера чи фонограму)
Ансамбль інструменталістів, вокально-інструментальний ансамбль.
Хоровий спів. Малий хор (12-24 людини), середній хор (25-35 людей), великий хор (40-60 людей)
Хоровий масив (70 і більше людей). Хори в номінаціях поділяються на дитячі дівочі, хлоп'ячі,
мішані.
 Оркестри духові, народних інструментів, академічні.
Уточнення: Для вокалістів можуть бути номінації академічного, фольклорного та естрадного вокалу. Для
інструменталістів – номінації зі струнними, духовими, клавішними інструментами.
У залежності від складу учасників Конкурсу та змісту творів, які ними надаються, рішенням Організаційного
комітету номінації можуть змінюватися.
Порядок розміщення конкурсних робіт на сайті Організатора Конкурсу складається за першочерговістю
поданих на конкурс робіт.
Кожен конкурсант виконує один твір (на вибір) із Співаника “Дунаю мій”.
Регламент виступу – 4 хвилини.
УВАГА!
1. Запис виконання пісні на відео здійснюється у довільній формі, але без аудіо- та відео редагування та
монтажу.
2. В вокальних номерах з підтанцьовкою чи інсценізацією, в першу чергу, враховується вокал, але все
інше буде оцінено журі додатковими балами.

5. Порядок проведення Конкурсу.
Офіційним оголошенням початку Конкурсу вважається 19 грудня 2019 року.
Усі учасники обов’язково надають до Організаційного комітету згоду на обробку та використання
персональних даних (Додаток 1), згідно з вимогами Закону України “Про захист персональних даних”.
Учасники Конкурсу подають заявку (Додаток 2) щодо участі у Конкурсі до Організаційного комітету
протягом 10 днів з дня оголошення Конкурсу.
Учасники надсилають до Організаційного комітету відеозапис виконання пісні тривалістю до 4-х хвилин на
електронну адресу muzbat.info@gmail.com включно до 02 березня 2020 року.
Всі конкурсні роботи викладаються на сайті Організатора Конкурсу. Відео конкурсантів знаходяться у
відкритому доступі, який дає кожному бажаючому можливість ознайомитися з іншими конкурсними
роботами, дозволяє стежити за перебігом Конкурсу, брати участь у голосуванні за відео, що сподобалося.
Порушення виконавцем умов Положення про Конкурс несе за собою втрату балів при оцінюванні виступу.
До порушень належать:
 невідповідність обраної композиції віковій категорії конкурсанта,
 заміна заявленого конкурсного твору,
 порушення регламенту виступу.
Виступи учасників оцінюються по 15-бальній системі за такими критеріями:
 вокальні дані та чистота інтонування,
 рівень виконавчої майстерності (інтерпретація, стиль виконання, артистизм, емоційність),
 відповідність обраної композиції вокальним даним та віковим особливостям виконавця,
 культура виконання та естетика зовнішнього вигляду,
 творча індивідуальність та креативність .
Остаточне рішення по всім номінаціям журі оголосить 15 квітня 2020 року/

6. Заохочення учасників Конкурсу.
У залежності від набраних балів виконавцям присвоюються звання Лауреатів I, II, III ступеня в кожній
віковій категорії та з кожної номінації окремо.
Конкурсанту, який набрав найбільшу кількість балів, незалежно від номінації та вікової категорїї
присвоюється Гран-прі.
Конкурсанту, який набрав найбільшу кількість лайків/просмотрів на сайті Організатора Конкурсу, незалежно
від номінації та вікової категорїї присвоюється приз глядацьких симпатій.
Фіналісти конкурсу нагороджуються відзнаками, нагородами з призового фонду Конкурсу, спонсорськими
подарунками.

Валерій Суботін
Голова правління Спілки

Додаток 1
до Положення про
Всеукраїнський інтерактивний
пісенний Конкурс “Дунаю мій”

Згода
на обробку та використання персональних даних
Я, ________________________________________________________________________,
(ПіБ)

надаю дозвіл Організаційному комітету Всеукраїнського інтерактивного пісенного Конкурсу
“Дунаю мій” на використання персональних даних про себе у якості учасника конкурсу для ведення
всієї необхідної документації конкурсу.
«____» _________________ 20___ року
_________________________________
(підпис)

Додаток 2
до Положення про
Всеукраїнський інтерактивний
Конкурс “Дунаю мій”
Анкета-заявка
на участь у Всеукраїнському інтерактивному пісенному Конкурсі
“Дунаю мій”
1. Загальні відомості
Область
Місто/селище
ПіБ (повністю) учасника
конкурсу
(або
назва
колективу/ансамблю,
кількість
учасників)
Сценічне ім’я (за наявністю)

Вік учасника (повних років)
Навчальний заклад, клас
Контактний телефон
Електронна адреса
ПіБ
керівника
концертмейстера

та
(за

наявністю)

2. Відомості про музичний твір
Назва
твору
(вказати
сторінки зі співаника «Дунаю
мій»)

Особливості виконання
3. Назва номінації

пісенний

