
ПРОГРАМНІ ВИМОГИ 
 

І. ХОРОВИЙ КОЛЕКТИВ 
І категорія – до 11 років, ІІ категорія – до 14 років (тривалість виступу до 

8 хвилин): 
– твір країни, яку представляє колектив; 
– твір за бажанням. 

ІІІ категорія – до 19 років, ІV категорія – до 27 років (тривалість виступу 
до 20 хвилин): 

– духовний твір; 
– твір країни, яку представляє колектив; 
– твір сучасного композитора;  
– твір за бажанням. 

V категорія (для аматорських колективів) – від 27 років (тривалість виступу до 
15 хвилин): 

– твір країни, яку представляє колектив; 
– твір сучасного композитора; 
– твір за бажанням. 
 

ІІ. ВОКАЛ-ДЕБЮТ (2-6 років): 
– 2 різнохарактерні твори. 

 
ІІІ. ВОКАЛЬНІ АНСАМБЛІ (дуети, тріо, квартети, ансамблі (до 12 осіб) 
І категорія – до 11 років, ІІ категорія – до 14 років (тривалість виступу до 

8 хвилин): 
– твір країни, яку представляє колектив; 
– твір за бажанням. 

ІІІ категорія – до 19 років, ІV категорія – до 27 років (тривалість виступу 
до 10 хвилин): 

– твір країни, яку представляє колектив; 
– твір за бажанням. 

V категорія (для аматорських колективів) – від 27 років (тривалість виступу до 
15 хвилин): 

– твір країни, яку представляє колектив; 
– твір за бажанням. 

 
IV. АКАДЕМІЧНИЙ СОЛЬНИЙ СПІВ 
І категорія – до 11 років, ІІ категорія – до 14 років (тривалість виступу до 

8 хвилин): 
– твір композитора країни, яку представляє конкурсант; 
– твір за бажанням. 

ІІІ категорія – до 19 років, ІV категорія – до 27 років (тривалість виступу 
до 15 хвилин): 

– романс вітчизняного або зарубіжного композитора; 
– арія вітчизняного або зарубіжного композитора. 
 

V. НАРОДНИЙ СОЛЬНИЙ СПІВ 



І категорія – до 11 років, ІІ категорія – до 14 років (тривалість виступу до 
8 хвилин): 

– твір композитора країни, яку представляє конкурсант; 
– твір за бажанням. 

ІІІ категорія – до 19 років, ІV категорія – до 27 років (тривалість виступу 
до 15 хвилин): 

– твір композитора країни, яку представляє конкурсант; 
– твір за бажанням. 
Музичний супровід за бажанням учасника: фортепіано, баян, 

акордеон, інструментальний ансамбль, оркестр. 
 

VІ. ЕСТРАДНИЙ СОЛЬНИЙ СПІВ 
І категорія – до 11 років, ІІ категорія – до 14 років (тривалість виступу до 

8 хвилин): 
– пісня композитора країни, яку представляє конкурсант; 
– твір за бажанням. 

ІІІ категорія – до 19 років, ІV категорія – до 27 років (тривалість виступу 
до 15 хвилин): 

– пісня композитора країни, яку представляє конкурсант; 
– світовий шлягер (мова оригіналу). 
УВАГА!!! На одному носії не більше 1 треку. Наявність копії 

обов'язкова!!! 
– фонограма на CD-диску в аудіо-CD форматі.  
 

Усім учасникам необхідно вивчити фестивальну пісню «Хай пісня 
скликає друзів» (муз. Г.Ковальової, сл. Я.Кушніра). Хорова партитура твору на 
офіційному сайті festchoral.luguniv.edu.ua. 

 
VІІ. ФІНАНСОВІ УМОВИ 
7.1. Витрати, пов'язані із приїздом і від’їздом учасників Конкурсу-

фестивалю, проживання в готелі проводяться за рахунок сторони, що відряджає 
або за власний рахунок. 

7.2. Учасники Конкурсу-фестивалю проживають у заздалегідь 
заброньованих номерах готелів, хостелах, гуртожитках. 

7.3. За попередньою домовленістю, Оргкомітет забезпечує конкурсанта 
концертмейстером (за рахунок учасника). 

7.4. Учасникам надається право взяти участь, як у своїй віковій категорії, 
так і в іншій, за умови сплати внеску в кожній категорії. 

7.5. Учасники не отримують гонорар, як за виступ на конкурсі, так і за 
інше використання записів і трансляцій цих виступів. 

7.6. Іноземні громадяни, учасники самостійно оформляють проїзні 
документи: паспорт, візи та медичні страховки. 

7.7. У разі відмови від участі або неявки на Конкурс-фестиваль 
благодійний внесок і документи не повертаються. 

7.8. Благодійний внесок буде використаний на покриття витрат організації 
Конкурсу-фестивалю. 



7.9. Робота Оргкомітету Конкурсу-фестивалю здійснюється на 
громадських засадах. 

7.10. Фінансування Конкурсу-фестивалю здійснюється за рахунок 
добровільних пожертвувань та спонсорських внесків. 

7.11. Для участі сплачується благодійний внесок, розмір якого для 
учасників України становить: 

– 2500 гр. – для хорового колективу; 
– 200 гр. – для ансамблю (з кожного учасника); 
– 450  гр. – для солістів. 

Для учасників закордонних країн: 
– 250 євро для хорового колективу; 
– 50 євро – для ансамблю (з кожного учасника); 
– 100 євро – для солістів. 
 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ У ГРИВНЯХ 
ГО "Пісня скликає друзів" 
р/р 26001051509845 
ОКПО 41576358 
МФО 356282 
ПАТ КБ "ПриватБанк" 
Призначення платежу: благодійний внесок 
 
Учасникам закордонних країн реквізити будуть відправленні із 

запрошенням. 
 


