
                                                                                        Затверджено 

                                                                    спільними зборами засновників. 

                                                                    протокол від 29 березня 2021 року. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відкритий регіональний конкурс 

сучасної естрадної української пісні 

"Дністер - ріка" 

(у рамках проведення відкритого фестивалю історичної пам'яті і слави України 

"Хотин історичний" приуроченого 400 - річчю Хотинської битви). 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Відкритий регіональний конкурс сучасної естрадної української пісні 

"Дністер - ріка" (далі - конкурс) проводиться з метою утвердження та розвитку 

українського вокального мистецтва та державної мови, виявлення, підтримки та 

популяризації кращих виконавців сучасної естрадної української пісні, 

сприяння поширенню музичної культури, як важливої форми сучасної 

комунікації, започаткування та розвитку міжнародного культурного 

співробітництва та широкого знайомства з історичним містом Хотин і його 

туристичною привабливістю. 

1.2. Конкурс проводиться в рамках заходів та відкритого фестивалю історичної 

пам'яті і слави України "Хотин історичний" приурочених 400 - річчю 

Хотинської битви та стане платформою заснування постійно діючого 

Міжнародного фестивалю - конкурсу сучасної естрадної української пісні 

"Дністер - ріка". 

1.3. Засновниками та організаторами конкурсу є Хотинська міська рада 

Дністровського району Чернівецької області, та Міжнародний Клуб культури і 

творчого співробітництва дітей та молоді "Колиска миру". 

1.4. Засновники конкурсу створюють дирекцію конкурсу і призначають 

директора та головного режисера. Дирекція діє на підставі даного Положення, 

здійснює загальне керівництво і організаційне забезпечення конкурсу, формує 

склад професійного журі та програму конкурсу (на підставі поданих заявок), 

забезпечує умови для конкурсних виступів, визначає систему заохочення і 

нагородження учасників, проводить інформаційну і рекламну кампанію, 

залучає представників засобів масової інформації та готує юридичні і 

організаційні засади заснування постійно діючого Міжнародного фестивалю - 

конкурсу сучасної естрадної української пісні "Дністер - ріка". 

 

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ. 

2.1. Конкурс проводиться 10, 11, 12 вересня 2021 року в м. Хотин Чернівецької 

області. 

2.2. До участі у конкурсі запрошуються солісти - вокалісти та вокальні дуети 

віком від 16 до 40 років. 

2.3. Конкурсанти виступатимуть у двох вікових категоріях та двох номінаціях:  

- перша вікова категорія - від 16 до 25 років; 

- друга вікова категорія - від 26 до 40 років; 



 

- перша номінація - солісти - вокалісти; 

- друга номінація - вокальні дуети. 

2.4. Конкурс  проводиться у два тури: 

- перший тур  - відбірковий; 

- другий тур - основний конкурсний. 

2.4.1. Перший відбірковий тур проводиться онлайн: бажаючі прийняти участь у 

конкурсі надсилають на електронну адресу дирекції конкурсу відеоматеріали 

трьох творів власного виконання у форматі + (плюс) українською мовою у 

жанрі сучасної естрадної пісні. 

Період надання творів для відбору на конкурс з 19 квітня до 30 червня 

2021 року. 

Попереднє журі, створене дирекцією конкурсу, на основі отриманих 

відеоматеріалів, обирає учасників основного конкурсного туру. Відібраним 

учасникам на їх електронну адресу надсилається запрошення до участі у 

другому турі конкурсу. По отриманню запрошення, конкурсант надає дирекції 

фестивалю заповнену анкету - заявку на участь (Додаток 1 до цього 

Положення). Після підтвердження дирекцією фестивалю отримання анкети - 

заявки претендент вважається учасником конкурсу. 

Надіслані відеоматеріали не рецензуються і назад не відсилаються. 

2.4.2. Учасниками конкурсу не можуть бути солісти - вокалісти або вокальні 

дуети, які мають почесні звання Заслуженого артиста України, Заслуженого 

діяча мистецтв України, Народного артиста України, а також такі ж звання 

інших країн. 

2.4.3. Конкурсна програма основного туру проводиться в м. Хотин на відкритій 

фестивальній сцені привселюдно по двох номінаціях та вікових категоріях 

одночасно. Порядок виступу на конкурсі встановлюється жеребкуванням. 

2.4.4. У конкурсній програмі учасники виконують три різнохарактерні пісні: дві 

- українською мовою, третя - на вибір - українською або будь якою іншою 

мовою. Солісти - вокалісти та дуети виконують пісні під фонограму (-1), 

інструментальний супровід, або "a capрella". Вокальні дуети виконують 

конкурсні твори фонограма (-1) яка не має бек - вокалу (вокальні партії, які 

виконують основну мелодію та вокальні партії, які підтримують її, оточують 

додатковими самостійними смугами підтримуючий голос різних частин пісні, 

підпис будь якого голосу враховується як бек - вокал. Музичний супровід - 

фонограма "-1" повинна бути записана на флеш - носії (носій чистий, 

відформатований), формат запису фонограми - WAV. По можливості мати 

фонограми на резервному носії. Фонограма на носіях має бути із зазначенням 

ім'я та прізвища виконавця і назви твору. 

2.4.5. Оцінювання виступу учасників здійснює журі, що складається з 

провідних фахівців мистецтва: педагогів, вокалістів, композиторів, поетів, 

продюсерів, аранжувальників, діючих митців державних мистецьких установ, 

що не є менеджерами чи продюсерами учасників конкурсу. Склад журі 

основного конкурсу визначається дирекцією конкурсу і буде оголошено 

безпосередньо перед початком другого основного туру конкурсу. 

 



2.4.6. Остаточний розподіл місць і нагород між учасниками проводиться на 

заключному засіданні журі відкритим персональним голосуванням по кожній 

кандидатурі окремо.  В разі однакової кількості голосів у двох або більше 

конкурсантів право додаткового голосу  надається голові журі. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ. 

3.1. Оцінка виступів конкурсантів здійснюється за такими критеріями: 

- вокальні дані; 

- виконавська майстерність (чистота інтонації, якість звучання, інтерпретація, 

стиль виконання, емоційність); 

- сценічна культура; 

- сценічний костюм; 

- відповідність репертуару щодо вокальних можливостей та віку конкурсанта; 

- творча індивідуальність; 

- якість супроводу ( фонограма "-1", інструментальний). 

 

4. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ. 

4.1. Переможці конкурсу визначаються за підсумками конкурсних 

прослуховувань. 

4.2. Переможці конкурсу нагороджуються: 

- Володар Гран - Прі конкурсу ( єдина нагорода і звання конкурсу у двох 

вікових категоріях та номінаціях) нагороджується грошовим призом у розмірі 

20000 гривень та призом володаря Гран-Прі. 

- Лауреат конкурсу - Перше місце (у кожній віковій категорії і номінації) 

нагороджується призом переможця та дипломом лауреата. 

- Лауреат конкурсу - Друге місце (у кожній віковій категорії і номінації) 

нагороджується призом переможця та дипломом лауреата. 

- Лауреат конкурсу - Третє місце (у кожній віковій категорії і номінації) 

нагороджується призом переможця та дипломом лауреата. 

4.3. Журі надається право дублювати місця, встановлювати додаткові нагороди 

і звання або не присуджувати Гран - Прі і окремі місця. 

4.4. Переможці конкурсу та учасники окрім присуджених призових місць та 

відповідних нагород можуть бути нагороджені додатковими призами та 

подарунками ( в т.ч. "іменними" інших установ, організацій, органів державної 

влади, спонсорів і меценатів). 

5. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ. 

5.1. Місце проведення конкурсу - відкрита сцена фестивального майдану м. 

Хотин Чернівецької області (на випадок несприятливих погодних умов - 

концертна сцена Хотинського будинку народної творчості та дозвілля). 

5.2. Програма проведення конкурсу: 

- 10 вересня 2021 року -  до 13. 00 год.  

  Заїзд конкурсантів та їх супроводжуючих осіб, розміщення та реєстрація, 

здача фонограм звукорежисеру, жеребкування; 

- 10 вересня 2021 року - 17.00 - 21.00 год. 

   Відкриття регіонального конкурсу сучасної естрадної української пісні 

"Дністер - ріка". Перегляд програм учасників конкурсу - чверть - фінал. 

- 11 вересня 2021 року - 17.00 - 19.00 год. 



 

 Перегляд програм учасників конкурсу - пів - фінал. 

- 12 вересня 2021 року - 10.00 - 13.00 год. 

  Перегляд програм учасників конкурсу - фінал. 

- 12 вересня 2021 року - 18.30 - 21. 00 год. 

  Гала - концерт переможців та учасників регіонального конкурсу сучасної 

естрадної української пісні "Дністер - ріка" за участю членів журі конкурсу та 

знакових митців України. 

Нагородження переможців конкурсу та учасників. 

5.3. Підбір номерів на гала - концерт серед дипломантів, переможців та 

учасників конкурсу здійснюється головним режисером конкурсу. 

 

6. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ. 

6.1. Фінансування конкурсу проводиться за рахунок коштів не заборонених 

чинним законодавством. 

6.2. Участь у конкурсі є БЕЗКОШТОВНОЮ. 

6.3. Приїзд і від'їзд, проживання та харчування учасників конкурсу ( в т.ч. 

супроводжуючих осіб) здійснюється за рахунок відряджаючої сторони або 

конкурсантів. Замовлення місць проживання і харчування приймаються 

дирекцією конкурсу до 1 вересня 2021 року. 

6.4. Організатори конкурсу забезпечують транспортні витрати, проживання та 

харчування членів журі, почесних гостей та членів групи творчого і технічного 

забезпечення конкурсу. 

 

7. ПРАВА ОРГАНІЗАТОРІВ. 

7.1. Дирекція фестивалю залишає за собою право безкоштовно оприлюднювати 

імена, дані та фотографії конкурсантів, а також використовувати їх в 

друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, в т.ч. з рекламною метою. 

7.2. Дирекція конкурсу залишає за собою право змінювати порядок його 

проведення. 

8. ФОРС - МАЖОР. 

Дати конкурсу, місце та формат проведення можуть бути змінені у звязку з 

форс - мажорними обставинами в регіоні, про що додатково буде оголошено. 

 

9. КОНТАКТИ ДИРЕКЦІЇ КОНКУРСУ. 

Поштова адреса: 60000  

                              вул. Олімпійська, 84, 

                              м. Хотин, 

                              Дністровський район, 

                              Чернівецька область, 

                              Хотинський будинок народної творчості та дозвілля, 

                              Конкурс "Дністер - ріка". 

E - mail: dnister.rika@gmail.com 

Тел. моб.  098-750-56-26, 095-353-66-23, (відповідальний секретар). 

 

 

 


