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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про Міський конкурс-огляд  

дитячих вокальних колективів «Запали свою зірку» 

серед міських закладів культури клубного типу 

 

І. Мета і завдання конкурсу 

1.1. Міський огляд-конкурс дитячих вокальних колективів «Запали 

свою зірку» серед міських закладів культури клубного типу (далі - Конкурс) 

проводиться з метою активізації діяльності та підтримки постійно діючих 

дитячих вокальних колективів, солістів. 

1.2. Завдання Конкурсу:  

- підвищення рівня виконавської майстерності учасників, збагачення 

репертуару новими вокальними композиціями; 

- пошук, виявлення і заохочення талантів у всіх видах вокального 

мистецтва, популяризація сучасної української пісні серед дітей, 

популяризація та впровадження новітніх форм музичного естрадного 

мистецтва, естетичний та духовний розвиток підростаючого покоління; 

- створення творчої атмосфери для професійного спілкування учасників 

Конкурсу, обміну досвідом і репертуаром; 

          - підвищення художнього рівня репертуару і виконавської майстерності 

учасників Конкурсу та професійного рівня керівників колективів – учасників 

Конкурсу; 

- виявлення і відзначення обдарованих виконавців, кращих творчих 

колективів, сприяння подальшій реалізації їх здібностей. 

 
ІІ. Засновники та організатори конкурсу 

 Засновниками та організаторами Конкурсу є управління з питань 

культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, 

Міський методичний центр та клубної роботи, Великокорениський будинок 

культури. 

 
ІІІ. Порядок проведення конкурсу 

3.1. Конкурс проводиться у м. Миколаєві 07.06.2017 на базі 

Великокорениського будинку культури (вул. Миколаївських десантників, 4) 

за розкладом:  

09:00 – 10:00 - реєстрація учасників; 

10:00 – 10:40 – ознайомлення учасників зі сценічним майданчиком (технічна 

репетиція виступів);  

11:00 – 11:15 – відкриття конкурсу; 

11:15 – 17:00 - конкурсні виступи. 

 

3.2. Оголошення та нагородження переможців відбудеться у день 

проведення Конкурсу. 



3.3. Для участі у Конкурсі надсилається заявка встановленого зразка до 

25 травня поточного року до Великокорениського будинку культури на 

електронну адресу bk_vkoreniha@ukr.net. 

 Довідки за тел. 050-143-40-01; 093-35- 08-019. 

3.4. Порядок виступів встановлюється відповідно до часу подачі 

заявки. Всі прослуховування проводяться публічно. 

3.5. Учасники прибувають на Конкурс у супроводі батьків або 

керівників закладів культури клубного типу, які відповідають за життя, 

здоров’я та поведінку учасників Конкурсу. Витрати на відрядження 

учасників Конкурсу здійснюються за рахунок закладів, що їх направляють. 

3.6. Учасники зобов’язані дотримуватись цього Положення, норм 

поведінки, правил техніки безпеки. 

 

 

ІV. Умови участі у конкурсі 

4.1. До участі у Конкурсі запрошуються дитячі вокальні колективи 

міських закладів культури клубного типу м. Миколаєва. 

4.2. Вік учасників визначається на день проведення Конкурсу. 

4.3. Якщо до складу колективу входять учасники різних вікових 

категорій, то вікова категорія визначається за віком старшого виконавця. 

 4.4. Конкурс проводиться за номінаціями: 

- сольне виконання; 

- малі форми: дуети, тріо, квартет; 

- вокальні ансамблі. 

          4.5. Вікові категорії учасників: 

- молодша вікова категорія: від 7 до 9 років включно; 

- середня вікова категорія: від 10 до 13 років включно; 

- старша вікова категорія: від 14 до 18 років включно. 

 

V. Репертуарні вимоги 

5.1. Учасники Конкурсу представляють програму з двох 

різнохарактерних творів на власний вибір. До репертуару конкурсної 

програми можуть входити: народна, естрадна, джазова, академічна, 

авторська, фольклорна пісня тощо. Один з творів програми учасників 

виконується українською мовою. 
5.2. Загальна тривалість твору не більше 3-х хвилин. 

5.3. Музичний супровід: акомпанемент, фонограма (-1), a – capella. 

Носії – USB – накопичувач, надавати фонограму з назвою номеру і колективу 

та бажано заздалегідь відправляти на електронну адресу: 

bk_vkoreniha@ukr.net. 

5.4. Виступи учасників можуть супроводжуватись танцювальною 

групою. За необхідності використання сценічного обладнання (декорації)- 

попереджати попередньо організаторів Конкурсу! 

 

 

 

                                         VІ. Організація конкурсу 

mailto:bk_vkoreniha@ukr.net


6.1. Для оцінки виступів учасників Конкурсу створюється журі, до 

складу якого входять представники органів управління, провідні фахівці і 

діячі культури, педагоги навчальних закладів мистецького спрямування, 

представники творчих спілок та громадських організацій міста тощо. 

6.2. Виступ учасників журі оцінює за 10-бальною шкалою. 

6.3. Загальна підсумкова оцінка учасника конкурсу визначається за 

формулою: загальна кількість усіх виставлених балів, поділена на кількість 

членів журі. 

6.4. Оцінювання конкурсних програм з вокального жанру здійснюється 

за критеріями: 

- виконавська майстерність та сценічна культура; 

- творча індивідуальність виконавця; 

- рівень репертуару та аранжування, художній рівень; 

- сценографія та виразність розкриття теми; 

- якість музичного супроводу; 

- відповідність репертуару виконавським можливостям і віковій категорії 

виконавця. 

 

VІІ. Нагородження учасників конкурсу 

7.1. Журі визначає та нагороджує кращі творчі колективи та окремих 

виконавців, дає аналіз творчого рівня виступів, методичні рекомендації 

керівникам колективів; за загальною підсумковою оцінкою визначає 

лауреатів І, ІІ, ІІІ ступенів у кожній номінації і кожній віковій категорії. 

Всі інші учасники нагороджуються дипломами за участь у конкурсі. 

7.2. Залежно від досягнутих конкурсантами результатів журі має 

право: 

- присуджувати не всі лауреатські ступені; 

- ділити одне місце між двома або трьома конкурсантами; 

- присуджувати спеціальні нагороди. 

7.3. Спонсори можуть присуджувати спеціальні призи за погодженням 

із журі Конкурсу. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Міському конкурсі 

дитячих вокальних колективів «Запали свою зірку» 

серед міських закладів культури клубного типу 

 
 

ПІБ 

учасника__________________________________________________________ 

Номінація 

____________________________________________________________ 

 

Вікова категорія 

_______________________________________________________ 

 

Назва колективу 

_______________________________________________________ 

 

Кількість учасників 

____________________________________________________ 

 

ПІБ керівника колективу, контакти 

_______________________________________ 

 

Назва організації, закладу 

_______________________________________________ 

Контактна адреса, індекс, контактний 

телефон._____________________________ 

 

КОНКУРСНА ПРОГРАМА: 

 

 

 

 

 

 

Дата _____                                                                        Підпис__________ 
 

УВАГА! Ксерокопія  свідоцтва про народження (паспорта) учасника та заява-згода батьків   

на обробку персональних даних додаються.   

 


