
 

 



 
 
Репертуарні вимоги: 
Кожен колектив виконує 2 різнохарактерні твори. 
 
Тривалість виступу: до 10 хвилин. 
ОБОВ’ЯЗКОВО ДЛЯ КОЖНОГО КОЛЕКТИВУ —участь у спільному 

виконанні п’єси напам’ять. (Л. ван Бетховен «Ода до радості», ноти додаються) 
 
 
Фестиваль-конкурс буде проводитись у два тури. 
Перший тур -за відеозаписом. До 1 травня 2019 року необхідно надіслати 

відеозапис або посилання на запис виконання з сайту youtube.com 1-го або 2-х 
творів з конкурсної програми колективу на електронну пошту  
myzosvita@gmail.com 

 
Другий тур  -19 травня 2019 року (очний) на базі Ужгородської ДМШ № 1 

ім. П.І.Чайковського (м.Ужгород, вул.Волошина, 11). 
 
Заповнена заявка (див. нижче) на участь у фестивалі- конкурсі надсилається 

разом з відеозаписом та фотографією колективу для буклету до 1 травня 2017 року 
на електронну пошту myzosvita@gmail.com  

Заявка має бути завірена підписом керівника та печаткою навчального 
закладу, де навчаються учасники конкурсу.  

До заяви обов’язково додаються копії свідоцтва про народження учасників. 
Заявки, які оформлені не повністю та надіслані із запізненням, не 

розглядаються. 
Рішення про участь у ІІ турі приймається протягом 3 днів після її отримання 

організаторами фестивалю-конкурсу, про що учасникам надсилається повiдомлення 
на e-mail . 

 

Основнi завдання Оргкомітету  
-вирішення організаційних та фінансових питань; 
-запрошення фахівців до участі у фестивалi - конкурсi; 
-інформування про терміни проведення та умови участі у фестивалi - конкурсi; 
-прийом та розгляд заявок і документів щодо участі у фестивалi - конкурсi; 
-підготовка регламенту фестивалю-конкурсу та друкованої продукції; 
-визначення складу учасників; 
-вирішення питань рекламного і інформаційного забезпечення фестивалю-конкурсу; 
-забезпечення сценічними майданчиками та підсилювальною апаратурою;  
-надання технічної та організаційної допомоги учасникам; 
-забезпечення нагородження переможців і лауреатів фестивалю-конкурсу 
дипломами та призами; -вирішення інших функцій, необхідних для організації та 
проведення фестивалю-конкурсу. 
 



До складу Оргкомітету входять провідні викладачі Ужгородської ДМШ № 1 
ім. П.І.Чайковського, представники адміністрації закладу та представники 
Європейської асоцiацiї викладачів-струнникiв “ESTA- Україна . 

  Очолює Оргкомітет голова у обов’язки якого входить: 
-розподіл повноваження членів Оргкомітету; 
-керування роботою з організації та проведення фестивалю-конкурсу. 
 

Інформаційна підтримка Конкурсу забезпечується через мережу Інтернет (на 
офіційному сайті Ужгородської дитячої музичної школи № 1 ім. П.І.Чайковського 
https://www.udms.uz.ua/) та шляхом залучення представників преси, 
телерадіокомпаній, інформаційних служб, інших організацій будь-якої форми 
власності з правом висвітлення подій. 

 
 
Журі фестивалю-конкурсу 
До складу журi входять провідні майстри скрипкового та віолончельного 

мистецтва . 
Оцінка виступів учасників конкурсу проводиться за 12-бальною системою. 
Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягають. 
Критерії оцінювання: 
1.Технічний рівень виконання творів. 
2. Емоційність виконання. 
3. Інтерпретація твору. 
4. Сценічна культура учасників. 
Нагородження переможців. 
За підсумками конкурсних прослуховувань в кожній віковій категорії 

переможці одержують: Дипломи лауреата I, II ,III ступеню, Дипломи дипломанта, 
спеціальні дипломи . 

Керівники та концертмейстери кращих колективів нагороджуються 
Дипломами. 

За краще виконання окремих творів конкурсної програми присуджуються 
Дипломи. У разі виявлення надзвичайно високого рівня майстерності виконання  за 
рішенням журі може бути присуджено «Гран-прі» фестивалю-конкурсу. 

Усі учасники II туру фестивалю отримають дипломи про участь у 
Всеукраїнському фестивалі-конкурсі від  ГО “ESTA- Україна” 

 
Умови перебування на фестивалі-конкурсі. 
Учасники конкурсу прибувають у супроводі викладачів та концертмейстерів, 

які відповідають за життя та здоров’я дітей. 
Проїзд, проживання та харчування учасників конкурсу та супроводжуючих їх 

осіб – за власний рахунок або за рахунок установи, що їх відряджає. 
Благодійні внески за участь у фестивалі-конкурсі складають: 
колективи 2-4 учасників — 150 грн. з кожного учасника колективу, 
колективи 5-9 учасників - 100 грн. з кожного учасника колективу, 
колективи з 10 та бiльше учасникiв- 70 грн. грн. з кожного учасника 

колективу. 



Внески сплачуються після отримання рішення про участь колективу у другому 
турі. 

Додаткова інформація: http://esta.org.ua/ 
Голова оргкомітету Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Зіграємо разом: 

Захід України» (Ужгород), координатор програм ГО «ESTA-Україна» Західного 
регіону — Ольга Володимирівна Гойберг (+38067-984-60-86; +38066-157-37-21; 
gojberg.olga@gmail.com ) 



 



ЗАЯВКА 
на участь у Всеукраїнському фестивалі – конкурсі ансамблів та оркестрів 

струнно-смичкових інструментів «Зіграємо разом -2019» Захід України 
(м.Ужгород) 

 
1. Назва колективу та кількість учасників _________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
2. Вікова категорія _______________________________________________________ 
 
3. Творчі досягнення - участь та перемоги у конкурсах і фестивалях 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
 
4. Назва навчального закладу, поштова адреса, телефон, e-mail 
________________________________________________________________________ 
 
5. Прізвище, ім’я, по батькові викладача, контактний телефон 
________________________________________________________________________ 
 
6. Прізвище, ім’я, по батькові концертмейстера ____________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
 

КОНКУРСНА ПРОГРАМА ТА ХРОНОМЕТРАЖ 
1. ______________________________________________________________________ 

автор, назва твору 
2. ______________________________________________________________________ 

автор, назва твору 
 
Загальний хронометраж 
___________________________________________________ 
 
 
 
 
М.П.  
Керівник _____________ /_______________ / 

Підпис, iніціали, прізвище. 
 
 
До заявки додається:  
фотографія колективу (для буклету), список учасникiв ансамблю/оркестру та дата їх 
народження. 
 
 


