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                  Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв  
«Яскраві самоцвіти України » 

           
 

                                                ПОЛОЖЕННЯ 
Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв "Яскраві самоцвіти України" відбудеться  з 1 по 7 

липня 2022року. 
       
Місце проведення фестивалю: ЗАКАРПАТТЯ! 
курорт ШАЯН 
 
Організатори: .  
ДГО «Співограй» Україна  
TUI  Турагенція Nirvana 
 

 
 

Мета та основні завдання фестивалю: 
 Відродження, збереження і розвиток національних культур; 
 Знайомство з кращими солістами та ансамблями, встановлення творчих контактів між учасниками, обмін досвідом 
роботи; 
 Створення умов для підтримки та розвитку дитячої та юнацької творчості. 

 

Графік проведення: 
 1 липня День заїзду та розміщення 

2 липня –вечір знайомств  
3 липня -  конкурсний день.  
4 липня конкурс для дівчаток «Лісова Мавка» 
5 липня Гала концерт переможців  
6 липня день екскурсій  
7 липня день відпочинку 
8 липня день від’їзду 
 
ЗАКАРПАТТЯ! 
курорт ШАЯН 
 
розміщення учасників фестивалю в санаторії 
з триразовим харчуванням 
 
5300грн з особи за 7 ночей  
10500грн з особи за 14 ночей 
(керівник безкоштовно при групі від 15 осіб) 
 
передплата 1500грн з особи 
Решта при заселенні 
 
гарна природа Закарпаття, сприяє розслабленню та відновленню організму 
а розваги на свіжому корисному повітрі точно підуть на користь дітям 
в санаторії є оздоровча і лікувальна база  
свій бювет мінеральних вод 
смачне збалансоване триразове харчування 
зручне розташування (поряд станція Хуст) 
 
 Для отримання положення або уточнення будь-яких питань, пишіть в коментарях, або звертайтесь за контактами: 
 
З питань проведення самого конкурсу 
 ☎ +38 050� -321-99-63 
 ฿ +38 067-79-65-203 Станіслава 
stasyaspiv@ukr.net 
 
З питань, щодо проживання  
TUI  Турагенція Nirvana 



~ 2 ~ 

 

 +380675645301 Тетяна 
 поки тільки месенджери Viber, WhatsApp 
 
  
Нагородження: 

 Конкурсанти нагороджуються - Найвища нагорода Кубок Гран-Прі фестивалю, диплом Гран-Прі фестивалю, 
За Перші призові місця конкурсанти нагороджуються Іменними кубками фестивалю, Дипломами та 
Сертифікатими на участь в Міжнародних фестивалях-конкурсах знижкою від 30 %.  
Другі та Треті місця отримують Дипломи та Кубки Других та Третіх місць фестивалю-конкурсу.  
Усіх керівників колективів відзначають дипломами за вагомий внесок у розвиток дитячої та юнацької творчості  
Номінації: 

 Вокальне мистецтво ( солісти, дуети, ансамблі та хори): 
Жанр - естрадний вокал; 
Жанр - народний вокал; 
Жанр - академічний вокал; 
Жанр - джазовий вокал. 

 

 Хореографічне мистецтво (солісти, дуети, малі та великі форми, ансамблі): 
Жанр - танці народів світу; 
Жанр - класична хореографія; 
Жанр - сучасна хореографія; 
Жанр - естрадний танець; 
Жанр - народна стилізація  
Жанр - бальна хореографія. 
 

 Оригінальне мистецтво ( солісти, дуети, ансамблі): 
Жанр - Цирк ; 
Жанр - художнє читання; 
Жанр - естрадні мініатюри; 
Жанр - театри мод та модельні агенції; 
Жанр - інструментальна музика. 
 

Вікові категорії: 
 0 категорія до 5 років 

 I категорія 6-9 років; 
 II категорія 10-13 років; 
 III категорія 14-16 років; 
 IV категорія 17-23 роки; 
 Професіонали (без вікових обмежень). 

 
 

Умови участі: 
 Для участі в Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв   запрошуються обдаровані діти та молодь, а 

також творчі особистості, що вже відбулися, як артисти в категорії «Професіонали»; 
 Для участі у конкурсній програмі подаються один твір (для дистанційної участі) , або композиція 

згідно номінації та жанру;Два номери для очної участі  
 Для реєстрації необхідно подати наступні документи на електронну адресу  
- Анкету-заявку (зразок додається); 
на пошту stasyaspiv@ukr.net 
- Копію оплати (чек) благодійного оргвнеску фестивалю 

Благодійні внески для дистанційного конкурсу приймаються на картку ПриватБанку - Котелянська 

Станіслава Адамівна. 

Номер картки: 5363542016696933 
30% внеску буде перераховано для ЗСУ 
Голова ДГО «Дитяча організація «Співограй» Станіслава КОТЕЛЯНСЬКА 

 
 

Благодійні ВНЕСКИ (ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ УЧАСТІ):  
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- разовий внесок за одне відео 200 гривень соло  ;400 – масовий номер 

 

Відео буде розміщене на каналі громадської організації «Співограй» 
https://www.youtube.com/channel/UChqv6N9IJngFI_ocJmfZUKg 

Група у  Viber Громадська організація «Співограй» Міжнародні фестивалі і конкурси  

Група в Facebook  https://www.facebook.com/groups/267760073423065 

 Telegram Міжнародні конкурси мистецтв Співограй» 

Благодійний внесок в фонд розвитку фестивалю (для очного фестивалю): 

• разовий вступний внесок для соло становить 400 грн 

• разовий вступний внесок для учасника  гурту становить 200 грн.; 

• дуети – 400 грн.; 

• тріо – 600 грн.; 

• квартети –800 грн. 

Танцювальні колективи, театри мод: 

• малі форми (групи 5-15 чоловік) – 200 гривень (з учасника за два номери); 

• середні форми (групи від 16 до 25 чоловік) – 150 гривень (з учасника за два номери); 

• великі форми (групи від 25 осіб і більше) – 100 гривень (з учасника за два номери). 

 
 
Журі конкурсу: 

 Конкурсну програму оцінює Міжнародне журі (Народні та Заслужені артисти, діячі культури і 
мистецтв, представники шоу-бізнесу ) за 10 бальною шкалою, за результатами голосування журі 
складається рейтинг і розподіляються місця 1-перші , 2-другі , 3-треті місця - в кожній номінації, а 
також по всіх жанрах і віковим групах; 

 
Конкурс вокального мистецтва: 

 Конкурсант висилає один  відео твір;(для дистанційної участі )для очної участі два номери 
 

 Особлива увага приділяється відповідності манери подачі конкурсного твору до жанру та вікові 
конкурсантів; 
 
Конкурс хореографічного мистецтва: 

 Конкурсанти представляють на власний вибір одну композицію згідно обраної номінації; ;(для 
дистанційної участі )для очної участі два номери 
 
 
 

 Особлива увага приділяється відповідності хореографічної постановки вікові та технічній підготовці 
виконавців. 
 
 
Конкурс оригінального мистецтва: один номер (для дистанційної участі )для очної участі два номери 
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 Цирк. Учасниками можуть бути вихованці циркових студій, театральних колективів інших творчих 
об'єднань, які мають номери в техніці акробатика, пластичний етюд, еквілібристика, антипод, каучук, 
жонглювання, клоунада, і т.д 

Особливу увагу приділяється відповідності манери подачі конкурсної композиції до жанру та вікові 
конкурсантів. Критерії: оригінальність ідеї,  техніка виконання, складність елементів та комбінацій,  
чистота виконання, артистизм та подача,  відповідність музики зовнішній вигляд та костюм.  
 Художнє читання, естрадні мініатюри. (проза, поезія, уривки з вистав). Особливу увагу приділяється 

відповідності манери подачі конкурсного твору до жанру та віком конкурсантів. ;один номер (для 
дистанційної участі )для очної участі два номери 

 Театри мод та модельні агенції. У конкурсі беруть участь театри, студії, модельні агентства, об'єднання 
дитячої моди шкільних та позашкільних закладів, закладів культури, іншої відомчої приналежності. 
Особливу увагу приділяється відповідності манери подачі конкурсного твору до жанру та вікові 
конкурсантів. Представляється одна  колекція . 

 Конкурс інструментальної музики. До конкурсу допускається гра на наступних музичних 
інструментах: скрипка, віолончель, баян, акордеон, балалайка, домра, гітара, фортепіано, духові 
інструменти та інші…один номер (для дистанційної участі )для очної участі два номери 
 
Критерії оцінювання: 

 Творча фантазія - відповідність стилю, самобутність, художня цінність, етнографічна точність, 
оригінальність, розкриття теми, образність, якість музичного матеріалу; 
 Емоційність, артистизм - яскравість виконання, художнє враження і виразність; 
 Техніка виконання - манера виконання, художнє втілення, ансамблевість, інтонаційність, цілісність 

композиції; 
 Зовнішній вигляд - відповідність костюмів, дизайн, сучасність, новаторство і творчий підхід, силуети 
форм і колірного рішення, художнє оформлення, реквізит. 

 
Термін подачі заявки на участь у фестивалі 25 червня 2022!  

тел. +380 50 321 99 63, +380 67 796 52 03 

для відео і заявок stasyaspiv@ukr.net 

сайт  spivogray.com 

тел. +38 050-321-99-63, +38 067-79-65-203 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У ФЕСТИВАЛІ-КОНКУРСІ 
 
1. Повна назва колективу,або соліста   
 
2. Прізвище, ім’я, по батькові керівників, асистентів, постановників,    
    концертмейстерів:  
3.Телефон керівника колективу:  
 
4.Електронна адреса:   
 
5.Країна: Місто   
6. Повна адреса, бажано вказати номер Нової Пошти ,ПІБ одержувача та телефон  
  

 
№ 

 
Назва номеру 

 
Номінація 

 
Вікова 

категорія 

 
К-сть 

учасників 

 
 

    


