
 

 

 

 

Регіональний музичний фестиваль-марафон 
виконавської майстерності творчої молоді 

"КАМ’ЯНСЬКА РАПСОДІЯ" 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відкритий  двотуровий конкурс вокальних ансамблів 

"КВІТНЕВИЙ КАМЕРТОН-2023" 

(проводиться онлайн) 

  
        Конкурс проводиться з метою виявлення та розкриття творчих здобутків 
талановитої та обдарованої молоді, підвищення виконавського рівня 
вокальних колективів, виховання у підростаючого покоління прагнення до 
високо-естетичних ідеалів та смаків, підвищення кваліфікації молодих 
викладачів, обміну досягненнями та професійним досвідом між викладачами. 
      Організатори конкурсу – відділ   культури Департаменту з гуманітарних 
питань КМР,   комунальний заклад  "Кам’янський фаховий музичний коледж 
ім. Мирослава Скорика" Дніпропетровської обласної ради". 

Конкурс проводиться у два тури! 
 

Умови участі у конкурсі. 
 

В конкурсі беруть участь вокальні ансамблі мистецьких шкіл, будинків 
дитячої творчості. Учасники розміщують відеозапис конкурсної програми на 
сторінці You Tube, можна окремими файлами. Під час запису необхідно 
вказати, що відео зроблено для участі у конкурсі «Квітневий камертон»! 
Неприпустима пост обробка відео та аудіодоріжок.  
Перший тур (відбірковий) проводиться на базі закладу, який направляє 
учасників на конкурс. Другий тур (фінальний) за поданими відеоматеріалами 
у режимі онлайн. Посилання на відеозапис надається разом  с анкетою-
заявкою учасника. Термін подачі заявок з 01.05.2023 до 10.05.2023 року 
(включно).  



 

 

Оголошення результатів відбудеться 19. 05. 2023 на сторінці   
"Кам’янського фахового музичного коледжу ім. Мирослава Скорика" у 
Facebook. 

 
Вікові категорії: 

 
 -  молодша категорія (6-9 років); 
 -  середня категорія (10-12 років); 
 -  старша категорія (13 і старше).  
 

Конкурсні вимоги: 
 

- обробка української пісні  або твір українського автора 
- твір за вибором учасника. 

Загальна кількість учасників для молодшої категорії до 12 виконавців, для 
середньої та старшої до 10 виконавців. 
Загальна тривалість програми до 10 хвилин. 

 
Номінації: 

 
- дебют 
- академічний вокал 
- естрадний вокал 
- народний вокал 
- малі форми (кількість учасників до 5 виконавців) 

 
Оцінювання відбувається за наступними критеріями: 

 
Оцінку виступів вокальних колективів здійснює журі. Рішення журі є 
остаточним та не підлягає змінам. 
- художній рівень виконання; 
- інтерпретація творів; 
- артистизм учасників вокального колективу; 
- оригінальність виконання. 

Кожен колектив отримує диплом учасника, кожен керівник та 
концертмейстер – подяку за участь у конкурсі.  
 

 
 



 

 

Анкета – заявка учасника 
 

- місто та область 
- назва закладу 
- назва колективу 
- вікова категорія  
- номінація 
- ПІБ (повністю) керівника  
- ПІБ (повністю) концертмейстера 
- програма виступу 
- контактні дані (телефон, електронна адреса) 
- посилання на відеозапис 
- дата 
Заявки на участь в конкурсі надсилати за електронною адресою:  
podelnikova.el@gmail.com, або  svet.svet_lana@ukr.net  З питаннями звертатися 
за тел. +380 67 681 21 38 Под’єльнікова Олена Валеріївна 
 
 


