
 

 

 
Регіональний музичний фестиваль-марафон 
виконавської майстерності творчої молоді 

"КАМ’ЯНСЬКА РАПСОДІЯ" 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про  регіональний дитячий музичний конкурс виконавців-солістів 

«СПІВОЧИЙ ЗОРЕПАД» 
 

Конкурс проводиться в номінації вокал (академічний та естрадний)  на базі 
комунального закладу «Кам’янський фаховий музичний коледж імені Мирослава 
Скорика» Дніпропетровської обласної ради». 
 
Мета конкурсу: естетичне культурне виховання молоді; поширення зацікавленості 
до різних напрямків вокального мистецтва; підвищення фахового рівня викладачів 
співу мистецьких шкіл та позашкільних закладів; підтримка талановитих юних 
виконавців.  
 
Організатори конкурсу – відділ культури Департаменту з гуманітарних питань 
КМР, комунальний заклад «Кам’янський фаховий музичний коледж імені 
Мирослава Скорика» Дніпропетровської обласної ради».  
 
Час та місце проведення конкурсу –    квітень 2023 року, КЗ "Кам'янський фаховий 
музичний коледж імені  Мирослава Скорика" ДОР" 
 
Виконання програми напам'ять –обов'язкова умова конкурсу. 
Вік конкурсантів визначається станом на 12 квітня 2023 року. 
 
Порядок проведення конкурсу 

 
Конкурс проводиться дистанційно, в два тури. 
Перший тур  проводиться дистанційно. Для участі необхідно надіслати до 1 квітня 
2023 року заявку та відеоматеріали, які відповідають вимогам положення про 
конкурс: відеозапис одного твору програми (за вибором учасника). За результатами 
прослуховування першого туру учасникам буде надіслано запрошення на другий 
тур. 
Другий тур проводиться дистанційно,  заявки приймаються  7–12 квітня 2023 року.  
Оголошення результатів – 19 квітня 2023 року. 
 
 



 

 

Вимоги до відеозапису  
Відео має бути записане одним планом статичною камерою без монтажу та 
обробки. На відео має бути чітко видно постать виконавця. Відео має бути 
горизонтально орієнтоване з мінімальною якістю 720р. На початку відео 
конкурсант або викладач озвучує на камеру наступні відомості : 
*ім'я та прізвище конкурсанта  
* категорію 
* програму 
*"відео записане спеціально для конкурсу "Співочий зорепад " 
Не допускаються записи з концертів та записи зроблені для інших конкурсів  
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.  
 
Умови участі в конкурсі 
 
Учасники розподіляються на чотири вікові категорії: 
І вікова категорія    6 –   9 років 
ІІ вікова категорія  10 – 12 років 
ІІІ вікова категорія 13 –  15 років 
IV вікова категорія        16 - 19 років 
 
Конкурсні вимоги: 
 
Академічний вокал 
І вікова категорія            - вокаліз,  

- дитяча  пісня. 
ІІ вікова категорія.    -   вокаліз,  

- твір за вибором учасника 
ІІІ вікова категорія -  старовинна арія, 

-обробка української народної пісні. 
IV вікова категорія        - старовинна арія, 

-обробка української народної пісні або твір українського 
композитора. 

 Твори виконуються мовою оригіналу  
Естрадний вокал 
І вікова категорія           - Два твори за вибором учасника. 
ІІ вікова категорія -        - українська естрада пісня, твір за вибором учасника. 
ІІІ вікова категорія -   пісня a’cappella,  зарубіжна пісня. 
IV вікова категорія        -   пісня a cappella, зарубіжна пісня. 

-  
 Твори виконуються мовою оригіналу. 

   
 
 
 



 

 

Заявки на участь в конкурсі надсилати за адресою: 
51938 м. Кам’янське, вул. М. Лисенка, 58 або e-mail  vivavoce41a@gmail.com 
Телефон для довідок  +380-67-593 06 95 Хананаєва Г.В. 
 
 
 
В заявці слід зазначити дані: 

● місто, заклад;  
● прізвище, ім’я учасника; 
● прізвище, ім’я, по батькові викладача, концертмейстера; 
● програма виступу з вказанням назви творів, авторів, хронометражу. 
До заявки додається копія свідоцтва про народження, або ID-картка. 


