
 

 

 
Регіональний музичний фестиваль-марафон 
виконавської майстерності творчої молоді 

"КАМ’ЯНСЬКА РАПСОДІЯ" 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про регіональний дитячий музичний конкурс  

виконавців-солістів на духових та ударних інструментах 
«ЗОРЯНІ СУРМИ» 

 

Організатори конкурсу: відділ культури Департаменту з гуманітарних питань 

КМР, Комунальний заклад «Кам’янський фаховий музичний коледж імені 

Мирослава Скорика» Дніпропетровської обласної ради» . 

 

Конкурс проводиться в номінації «Духові та ударні інструменти» (мідні та 

дерев’яні) з метою підвищення рівня виконавської майстерності учнів, 

виявлення та підтримки талановитих юних виконавців на базі комунального 

закладу «Кам’янський фаховий музичний коледж імені Мирослава Скорика» 

Дніпропетровської обласної ради» 

 

Конкурс проводиться в ІІ тури. 

 

Дата проведення конкурсу: 

І тур (онлайн) – 20 березня 2023 року 

ІІ тур (онлайн)  - 21 березня 2023 року  

Заявки надсилати до 20 лютого 2023 року. 

 

 

 



 

 

Умови участі в конкурсі. 

В конкурсі приймають участь діти, віком до 16 років (включно). 

Молодша категорія І – ІІ класи 

Середня категорія       ІІІ – ІV класи 

Старша категорія        V – VІІІ класи. 

 

Номінація – «Сольне виконавство». 

Репертуарні вимоги: 

І тур: 

Молодша категорія - виконання двох різнохарактерних п’єс 

Середня категорія - виконання двох різнохарактерних п’єс 

Старша категорія - виконання твору крупної форми та п’єси 

 

ІІ тур: 

Всі категорії - п'єса українського композитора ( на вибір виконавця)  

 

Номінація – «Ансамблеве виконавство». 

І тур - 23 березня 2023 року (онлайн) 

ІІ тур - 24 березня 2023 року (онлайн) 

 

Репертуарні вимоги: 

І тур: 

Два або три твори за власним бажанням. Час виступу до 20 хвилин. 

ІІ тур: 

П'єса українського композитора. 

 
Вимоги до відеозаписів 
Відео має бути записане одним планом статичною камерою без монтажу та 
обробки. На відео мають бути чітко видно інструмент та постать виконавця. 
Відео має бути горизонтально орієнтованим з мінімальною якістю 720р. На 
початку відео учасник або інша особа має  озвучити на камеру такий текст : Ім’я 
та прізвище учасника, відео записане спеціально для конкурсу «Зоряні 



 

 

сурми». Під  час публікації на  YouTube необхідно у назві ролика вказати 
прізвище та ім’я учасника , а у налаштуваннях поставити «відео не для дітей» і 
відкритий доступ. Не допускаються записи с концертів та записи зроблені під 
час інших конкурсів. 
 

Заявки на участь в конкурсі надсилати за адресою: 51938 м. 

Кам’янське , вул. М. Лисенка, 58 або e-mail perebejnos@i.ua Телефон 

для довідок +380-67-5638437 Перебийніс Н.М. 

 

 В заявці слід зазначити дані: 

 прізвище, ім’я, по батькові учасника; 

 прізвище, ім’я, по батькові викладача, концертмейстера; 

 програма виступу з указанням назви творів, авторів, хронометражу.  

Заявка підписується директором навчального закладу та печаткою. 

До заявки додається копія свідоцтва про народження. 


