
 

 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про мистецько-просвітницький проект 

«Дитяча філармонія «ДИВО UA» 

 

Громадська організація «Народна філармонія»  за інформаційної підтримки 

Українського радіо розпочинає проект «Дитяча філармонія «Диво UA». До участі 

запрошуються талановиті діти - виконавці української дитячої пісні – народної чи 

сучасної (авторської), творчі колективи чи солісти-вихованці навчальних та 

мистецьких закладів України та української діаспори. 

 

Мета проекту: виявлення та підтримка талановитих виконавців української 

дитячої пісні, створення за їх участю аудіозбірки фольклорних та сучасних естрадних 

творів; запис оригінальних аранжувань (фонограми «мінус») з метою впровадження 

якісного україномовного дитячого медіаконтенту в широку навчально-виховну 

аудиторію України  та міжнародний простір. Аудіозбірка Дитячої філармонії «Диво 

UA» буде спрямована на використання в різних навчальних закладах, дитсадках, 

центрах естетичного виховання тощо.                                                 

                              

                                              І. Загальні положення 

1.1. Мистецько-просвітницький проект  «Дитяча філармонія «Диво UA» 

відбудеться в кілька етапів: 

1) оголошення про проведення конкурсу дитячої пісні та прийом заявок 

(грудень 2017 року – 15 лютого 2018 року); 

 2) відбір фіналістів та підготовка до запису кращих українських дитячих пісень 

- народних та сучасних (аранжування та запис «мінус» треків для практичного 

використання в закладах, а також «плюсів» за участю солістів та дитячих колективів 

з різних областей України та діаспори);  

3) Гала-концерт Дитячої філармонії «Диво UA» та презентація аудіодиску 

проекту в столичному концертному залі за участю провідного оркестру України та 

переможців відбіркового конкурсу дитячої пісні (кінець травня-початок червня 

2018р.);  

4) тур навчальними закладами України та міжнародна презентація проекту 

(стартуватиме з червня 2018р.). 

1.2. До участі у проекті запрошуються:  

 -   діти – виконавці українських народних та сучасних пісень дитячої тематики: 

солісти, художні колективи до 10 осіб; 

-  автори української дитячої пісні – поети та композитори (у якості гостей 

фестивалю). 

 



 

ІІ. Організаційні вимоги 

           2.1.  Учасниками проекту можуть бути солісти та вокальні колективи (до 10 

осіб) дитячо-юнацького віку (3-17 років). Відповідно до надісланих заявок та анкет 

учасників будуть сформовані вікові категорії конкурсу та номінації («народний спів», 

«естрадний спів», «академічний спів»). 

2.2. Конкурс дитячої пісні проходить в два тури. Перший – відбірковий, заочний 

(по надісланих аудіо- чи відеозаписах виконання пісні  - на вибір).  Обов’язковою 

умовою участі в другому турі конкурсу є можливість брати участь в записі аудіодиску 

та Гала-концерті в Києві. 

 2.3. Пісні мають відповідати віку учасника та темі дитячого репертуару, а саме: 

народні пісні жанру колискових, дитячих ігрових, танцювальних, веснянок, 

купальських, обжинкових, колядок та щедрівок тощо; естрадні твори для дітей 

українською мовою. Рекомендований список пісень див. на сайті www.fph.org.ua  

2.4. Основними критеріями оцінки учасників є: вокально-сценічна 

майстерність, відповідність репертуару виконавським можливостям і віковій 

категорії учасника, естетика костюмів і реквізиту. 

2.5. Виступи учасників під час другого туру конкурсу можуть бути «a capella» 

(без супродову), під інструментальний супровід чи фонограму «мінус». 

2.6. Заявки на конкурс із зазначенням відомостей про учасника, прикріпленим 

аудіо- чи відеофайлом виконавця (одна пісня) надсилати за адресою: 

narodfil@gmail.com . Зразок заявки можна завантажити зі сайту www.fph.org.ua в 

розділі «Диво UA». 

2.7. Останній термін подачі заявки – 15 лютого 2018 року. Після цієї дати 

Оргкомітет Проекту разом з членами Журі (див. п.3.3) проведе конкурсний  відбір 

кращих пісень, надісланих від виконавців та надішле запрошення до другого туру 

конкурсу, що відбудеться в Києві в травні-червні 2018 р. 

2.8. Переможці конкурсу дитячої пісні будуть запрошені до запису  та публічної 

презентації Аудіозбірки «Диво UA». 

                                                

                                                    ІІІ. Оргкомітет та журі 
   3.1.Для організації та проведення Проекту створюється оргкомітет, 

представлений ініціативною групою організаторів, працівників культури, митців 

«Народної філармонії» та інших партнерських об’єднань. 

3.2. Після прийому заявок Оргкомітет визначає детальну програму Проекту та 

повідомляє про неї  учасникам через електронну пошту. 

3.3. Оргкомітет затверджує склад журі Конкурсу дитячої пісні, до якого 

увійдуть видатні митці України, народні та заслужені артисти, композитори та ін.  

3.4. Журі визначає переможців конкурсу, встановлює заохочувальні призи та 

спеціальні  відзнаки для кращих виконавців та авторів української дитячої пісні. 

 

                                        IV.Нагородження та проведення Гала-концерту 

4.1.Журі визначає нагороди лауреатам  конкурсу дитячої пісні, дає майстер-

класи та готує переможців до виступу на Гала-концерті в столичному концертному 

залі.  

4.2. Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та подарунками, 

спеціальними призами від інформаційних партнерів Проекту, зокрема, радіо – та 

телетрансляцією на партнерських ЗМІ.   

4.3. Гала-концерт Дитячої філармонії «Диво UA» та презентація аудіодиску 

проекту відбудеться в Києві в травні-червні 2018р. (точна дата буде встановлена тоді, 

http://@gmail.com
http://www.fph.org.ua/


коли пройдуть попередні етапи запису та тиражування аудіодиску), про що буде 

додатково повідомлено на сайті організаторів ГО «Народна філармонія». 

 

                                                               V. Фінансові умови  
5.1. Проект не є комерційним, участь у конкурсі дитячої пісні  є безплатною. 

5.2. Учасники самостійно сплачують витрати по проїзду та перебуванню під час 

другого етапу проекту (Гала-концерт) в Києві. Витрати на проїзд та перебування на 

фестивалі - за рахунок сторони, що відряджає учасника.  

5.3. Оргкомітет бере часткові на себе витрати, пов’язані з записом аудіодиску 

та проведення Гала-концерту.  

 

                                             VІ. Контакти оргкомітету 

 

е-mail: narodfil@gmail.com 

поштова адреса: 03040, м. Київ, вул.Маричанська, 7, оф.5 

          www.fph.org.ua        

Керівник проекту -  Заслужена артистка України, канд. пед. наук, викладач 

НПУ імені М. Драгоманова - Лоцман Руслана Олександрівна. 

тел.: +38(096) 759-19-57; +38(050) 384-25-58 

офіційна група «Народної філармонії»  у facebook: 

https://www.facebook.com/Народна-філармонія-The-Folk-Philharmony 
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