
УВАГА!!! ПРИЙОМ ЗАЯВОК ПРОДОВЖЕНО  

(дов. за тел.. (044) 452-76-55, 095-073-15-36) 
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III. Порядок проведення Фестивалю-конкурсу: 
 

20 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ – відбірковий день 
 

заїзд, реєстрація та перегляд учасників фестивалю   
УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ (об 11.00) 

 

Жанр “Вокал” 

номінації: 

 народна пісня (власне народна, класична народна, автентична, народна у 

сучасній обробці  тощо); 

 авторська пісня (пісня на вірші чи музику виконавця твору); 

 естрадна пісня; 

 
 

Жанр “Хореографія” 

номінації: 

 народний танець (танці народів світу); 

 спортивний танець (в тому числі брейк, акробатичний етюд тощо ) ; 

 сучасний танець (Hip-Hop, R’n’B, джаз-модерн, естрадний танець тощо)  

 спортивно-бальний танець (європейська та латино-американська програми) ; 
 

Жанр “Художнє слово” 
 

Твір на вибір учасника: (загальна тривалість до 10 хв.) 

 фрагмент прози 

 поезія (вірші класиків та сучасних поетів)  

 гумор і сатира  
 

Примітка: Якщо у журі виникнуть питання щодо учасника, потрібно буде прочитати 

другий твір. 
 

Жанр “Авторська поезія” 
 

Дві поезії довільної тематики: (загальною тривалістю 10 хв.) 

 проза малої форми  

 гумореска 

 етюд 

 оповідання 

 інтермедія  

 замальовка 

 монолог 

 діалог  
 

Примітка: При собі мати друкований текст у 5 екз. 
 

 

 

21 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ 

УРОЧИСТА ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ,  УЧАСНИКІВ , 

ДИПЛОМАНТІВ   

ТА ЗАКЛЮЧНИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ 
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IV. Умови участі у Фестивалі-конкурсі 

 

 у Фестивалі-конкурсі участь беруть аматорські вокальні колективи (дуети, тріо, 

квартети, ансамблі), солісти та хореографічні колективи і окремі виконавці, автори-

поети, читці – студенти та аспіранти закладів освіти України та зарубіжних країн 

незалежно від їх відомчого підпорядкування. 

 за окремою  програмою оцінювання проводиться конкурс серед творчих колективів 

та окремих виконавців мистецьких закладів (академій мистецтв, інститутів 

мистецтв при університетах та університетів культури і мистецтв).  

 у конкурсі можуть брати участь студенти ВЗО, які прибули на навчання з 

інших країн світу. 

 музичні супроводи повинні бути записані на CD, DVD або USB флеш-

накопичувачі. 

 в кожній номінації – виконавець (соліст, дует, тріо, ансамбль тощо) від закладу 

освіти з двома творами (другий твір призначений для показу у випадку виникнення 

спірних запитань у членів журі).  

 виконання вокальних творів – під мінусову фонограму, супровід музичних 

інструментів, спів a capella (живий звук). На носії фонограми необхідно вказати: 

назву творчого колективу чи прізвище виконавця, тривалість звучання твору, назву 

твору. 

 Тривалість виконання твору не повинна перевищувати 5-ти хв. 

 Склад учасників творчого  колективу – не більше 15 осіб. 

 Виконання пісні може доповнюватись хореографічною композицією. 
 

 Для участі у Фестивалі-конкурсі керівникам бажано рекомендувати творчі 

колективи чи окремих виконавців, які вже брали участь у тих чи інших конкурсах 

за місцем проживання і творчість яких вже оцінювалась членами журі 

 для участі у Фестивалі-конкурсі необхідно повідомити Асоціацію чи Оргкомітет 

фестивалю про свою згоду за формою, що додається і до 4 листопада 2019 року. 

подати заявку на участь у фестивалі (на кожну номінацію окремо) та 

замовлення на проживання у готелі за адресою: 03115, м. Київ, бульвар 

Академіка Вернадського, 16-в, Дирекція Асоціації,  Оргкомітет фестивалю 

"БАРВИ ОСЕНІ -  2019 ",   факсом (044) 452-76-55, 452-35-68 або електронною 

поштою assocvnz@gmail.com 

      реєстрація учасників здійснюється виключно за наявності паспорта. 

Оргкомітет не допустить до участі у Фестивалі - конкурсі учасників, які не 

виконали хоча б один із пунктів умов. 
 

V. Журі Фестивалю-конкурсу та система оцінок 
 

 Конкурсні виступи окремих виконавців та колективів оцінює журі, яке формує 

Оргкомітет Фестивалю-конкурсу. 

 Для роботи в журі Фестивалю-конкурсу запрошуються народні артисти України, 

актори, поети, композитори, професійні виконавці, заслужені діячі культури та мистецтв, 

представники засобів масової інформації, молодіжних організацій, керівники професійних 

та самодіяльних колективів. 

Журі надається право вибору кращих із кращих виконавців для участі у 

заключному Гала-концерті, а також право зупинити конкурсний виступ того чи іншого 

виконавця або колективу, який перевищує регламент, або не відповідає загальним 

критеріям сценічної культури. 

 Протягом конкурсного відбору кожен член журі оцінює виступ колективу чи 

окремого виконавця по 10-бальній системі за наступними критеріями: 
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Жанр “Вокальне мистецтво”: 

 вокальні дані; 

 підбір репертуару та змістовність тексту; 

 манера виконання; 

 розкриття образу; 

 якість музичного супроводу; 

 сценічний костюм; 

 майстерність виконання. 

 

Жанр “Хореографія”: 

 хореографічна підготовка; 

 розкриття композиції; 

 пластичність та синхронність виконання; 

 якість музичного супроводу; 

 сценічний костюм; 

 майстерність виконання. 

 

Жанр «Авторська поезія»: 

 тема та ідея; 

 стилістика та культура слова; 

 оригінальність подачі матеріалу; 

 виконавська майстерність. 

 

Жанр «Художнє слово»: 

 виконавська майстерність; 

 техніка мови: виразність, дикція, наголос; 

 художній образ; 

 акторська майстерність. 

 

 VI. Заохочення та нагородження учасників Фестивалю-конкурсу 
 

 За підсумками Фестивалю-конкурсу в кожній номінації Оргкомітетом передбачено 

нагородження переможців серед творчих колективів, окремих виконавців та їх керівників 

такими на   городами:  Гран-прі (у жанрах “Вокал”, “Хореографія” та «Художнє слово»), 

дипломами лауреатів I, II, III ступеня (у кожній з конкурсних номінацій), а також цінними 

призами, пам’ятними подарунками.  

Оргкомітетом Фестивалю-конкурсу додатково нагороджуються учасники за такими 

відзнаками: 

1. “За оригінальність сценічного образу”, 

2. “За високу виконавську майстерність”, 

3. “За пластичну виразність”, 

4.  “Приз глядацьких симпатій” тощо. 

та номінаціями: 

- За збереження народного фольклору; 

- За збереження вокально-хорових традицій; 

- За оригінальність поетичного слова та музики (авторська пісня); 

- За оригінальність багатоголосого співу; 

- За оригінальність ансамблевого звучання (вокальні колективи); 

- За оригінальність сучасної обробки народної пісні; 

- За оригінальність сучасної хореографічної постановки; 

- За популяризацію бардівської пісні; 

- За новаторство та творчий пошук 

- За майстерність виконання власного твору 
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- За професійне створення музичного супроводу 

- За збереження та розвиток аматорського мистецтва (керівникам колективів) 

- За збереження народних традицій 

- За ексцентричне виконання твору 

- За кращий художній образ (для читців художнього 

- За любов до поетичного слова і творчий пошук 

- За авторську відданість та популяризацію поетичного жанру (заохочувальні 

дипломи) 

- За виконавську майстерність (для читців художнього слова) 
 

За підсумками Фестивалю – конкурсу  лауреати та дипломанти отримують дипломи, 

нагороджуються призами Оргкомітету, творчих спілок, громадських організацій і 

меценатів. 

VII. Фінансування Фестивалю-конкурсу 
 

 Для часткової компенсації витрат на проведення Фестивалю, просимо 

перерахувати Оргкомітету кошти у розмірі 450 грн. (в т. ч. ПДВ – 75 грн.) за кожного 

учасника. Для колективів від 5 до 10 осіб – знижка на оплату  30% , для колективів 

понад 10 осіб - знижка на оплату  40% .  

Реквізити для оплати: IBAN UA 873206490000026007052645033, ФIЛIЯ 

"РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ"ПРИВАТБАНК" Київ, МФО 320649, ЕДРПОУ(ОКПО) 

21651635   (Одержувач Асоціація навчальних закладів України приватної форми 

власності. Призначення платежу – оргвнесок за участь у Фестивалі - конкурсі згідно листа  

№ 57 від  09.10.2019 р.). 

Проїзд, харчування та проживання учасників Фестивалю-конкурсу за рахунок 

закладу осіти, що відряджає. Оплата за проживання  здійснюється готівкою по 

місцю поселення. Орієнтовна вартість проживання 150 грн. за добу (потрібно 

уточнювати за тел. (044) 452-76-55 ).   
 

Реєстрація і поселення учасників Фестивалю-конкурсу проводиться 

в приміщенні Європейського університету (Україна, 03115, м. Київ, 

бульвар Вернадського, 16-в. Їхати  від станції метро "Святошин" дві зупинки 

до зуп. пам’ятник Вернадському або автобусом № 97, маршрутка № 202, 510 

до зуп. "Університет"): 
 

VIII. Організатори Фестивалю-конкурсу 
 

- Асоціація   навчальних закладів України приватної форми 

власності  

 Голова Асоціації, ректор Європейського університету, Голова 

оргкомітету – професор Тимошенко Іван Іванович 

 

Організаційні питання щодо поселення, подачі заявок  та документів на 

оплату 

-          Дирекція Асоціації : тел./факс (044) 452-76-55,  

            E-mail: assocvnz@gmail.com  

 заступник директора Асоціації - Загороднюк Інна Миколаївна -   

            моб. (095) 073-15-36  

 головний бухгалтер Асоціації – Кальченко Алла Олександрівна  

                        (044) 452-76-55 

 

-  Студентський парламент Європейського університету  
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ПРОГРАМА 

XХІІ Міжнародного Фестивалю - конкурсу  

"БАРВИ ОСЕНІ - 2019" 

 

 

20 листопада 2019 р. 

 

з 830 – 1030 - реєстрація, поселення учасників Фестивалю-конкурсу  

(Європейський університет, б-р Акад. Вернадського, 16-В, 

ауд.106, 301) 

 

1000 – 1030 - організаційний збір керівників колективів (Європейський 

університет, б-р Акад. Вернадського, 16-В, ауд. № 218)  

 

1100  - урочисте відкриття Фестивалю-конкурсу (Концертна 

зала Європейського університету) 

 

1130 - 1800 - відбірковий тур (Концертна зала Європейського 

університету) 

 

1800 - 1900 - підведення підсумків роботи журі Фестивалю-конкурсу, 

визначення учасників святкового Гала-концерту 

 

 

21 листопада 2019 р. 

 

1000 – 1300 

 

- генеральна репетиція Гала – концерту (Концертна зала 

Європейського університету) 

 

1400 – 1600 

 

- Гала-концерт, нагородження учасників, дипломантів, 

лауреатів та володарів Гран-прі Фестивалю-конкурсу 

(Концертна зала Європейського університету) 
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УВАГА! 

Заповнювати друкованими 

літерами! 

Оргкомітету 

XХІІ Міжнародного Фестивалю-конкурсу 

студентської художньої творчості   
"БАРВИ ОСЕНІ - 2019" 
(03115, Україна, м. Київ, бульвар Вернадського,16-в) 

E-mail: assocvnz@gmail.com 

 

ЗАЯВА 

на участь у Фестивалі - конкурсі 
 

Жанр «ВОКАЛ» 
 

номінація: (підкреслити) 
 

«народна пісня»                            «авторська пісня»                      «естрадна пісня» 
 

_______________________________________________________________ 

( назва навчального закладу повністю) 
 

_______________________________________________________________ 
(індекс, адреса закладу овсвіти, контактні телефони та факс, вказати код міста) 

 

_______________________                                     _________________________ 

контактні телефони                                                                                 дата та час приїзду 
_______________________                                     _________________________ 
електронна адреса                                                                                       

_______________________                                     _________________________ 
моб. тел. керівника                                                                                                  тривалість виступу 

 

Прізвище, ім’я Назва твору,  

прізвище авторів 

Потреба у 

готелі 

( так, ні) 

Виконавець 

  

 

 

 

 

Керівник(що супроводжує) 

 

 

 

Концертмейстер 
 

 

 

Всього осіб:  

 

Музичний 

супровід______________________________________________________________________ 
(мінусова фонограма, супровід музичних інструментів, спів a capella (живий звук). 

 

 

Ректор ( директор)        ______________      підпис 

 

 

 М.П. 
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УВАГА! 

Заповнювати друкованими 

літерами! 

Оргкомітету 

XХІІ Міжнародного Фестивалю-конкурсу 

студентської художньої творчості   
"БАРВИ ОСЕНІ - 2019" 
(03115, Україна, м. Київ, бульвар Вернадського,16-в) 

E-mail: assocvnz@gmail.com 

 

 

ЗАЯВА 

на участь у Фестивалі – конкурсі 
 

Жанр «ХОРЕОГРАФІЯ»  
 

номінація: (підкреслити) 
 

«народний танець»           «спортивно-бальний танець»          «сучасний танець» 

 

_______________________________________________________________ 

( назва навчального закладу повністю) 

 

_______________________________________________________________ 
(індекс, адреса закладу освіти, контактні телефони та факс, вказати код міста) 

 

_______________________                                     _________________________ 

контактні телефони                                                                                 дата та час приїзду 
_______________________                                     _________________________ 
електронна адреса                                                                                       
_______________________                                     _________________________ 
моб. тел. керівника                                                                                                  тривалість виступу 

 

Прізвище, ім’я Назва твору,  

прізвище авторів 

Потреба у 

готелі 

( так, ні) 

Виконавець 

  

 

 
 

 

Керівник(що супроводжує) 

 

 

 

Всього осіб:  

 

 

 

Ректор ( директор)        ______________      підпис 

 

 

 

 М.П. 
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УВАГА! 

Заповнювати друкованими 

літерами! 

Оргкомітету 

XХІІ Міжнародного Фестивалю-конкурсу 

студентської художньої творчості   
"БАРВИ ОСЕНІ - 2019" 
(03115, Україна, м. Київ, бульвар Вернадського,16-в) 

E-mail: assocvnz@gmail.com 

 

ЗАЯВА 

на участь у Фестивалі – конкурсі 
 
 

Жанр «АВТОРСЬКА  ПОЕЗІЯ»  
 

 

_______________________________________________________________ 

( назва навчального закладу повністю) 

 

_______________________________________________________________ 
(індекс, адреса закладу освіти, контактні телефони та факс, вказати код міста) 

 

_______________________                                     _________________________ 

контактні телефони                                                                                 дата та час приїзду 
_______________________                                     _________________________ 
електронна адреса                                                                                       
_______________________                                     _________________________ 
моб. тел. керівника                                                                                                  тривалість виступу 

 

 

Прізвище, ім’я Назва твору Потреба у 

готелі 

( так, ні) 

Виконавець 

  

 

 

 

Керівник(що супроводжує) 

 

 

 

Всього осіб:  

 

 

 

Ректор ( директор)                                   ______________      підпис 

 

 

 

 М.П. 
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УВАГА! 

Заповнювати друкованими 

літерами! 

Оргкомітету 

XХІІ Міжнародного Фестивалю-конкурсу 

студентської художньої творчості   
"БАРВИ ОСЕНІ - 2019" 
(03115, Україна, м. Київ, бульвар Вернадського,16-в) 

E-mail: assocvnz@gmail.com 

 

ЗАЯВА 

на участь у Фестивалі – конкурсі 
 

Жанр «ХУДОЖНЄ СЛОВО»  
 

 

_______________________________________________________________ 

( назва навчального закладу повністю) 

 

_______________________________________________________________ 
(індекс, адреса закладу освіти, контактні телефони та факс, вказати код міста) 

 

_______________________                                     _________________________ 

контактні телефони                                                                                 дата та час приїзду 
_______________________                                     _________________________ 
електронна адреса                                                                                       
_______________________                                     _________________________ 
моб. тел. керівника                                                                                                  тривалість виступу 

 

 

 

Прізвище, ім’я Назва твору,  

прізвище авторів 

Потреба у 

готелі 

( так, ні) 

Виконавець 

  

 

 

 

Керівник(що супроводжує) 

 

 

 

Всього осіб:  

 

 

 

Ректор ( директор)       ______________      підпис 

 

 

 

 

 
М.П. 
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