
Додаток 1 

до листа Департаменту  

від 09.09.2019 

№ 02.2-16/921 

 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення  

обласного фестивалю-конкурсу вокального мистецтва «Зіркове сяйво» 

 

 

І. Загальні положення 

Мета фестивалю - формування шанобливого ставлення до 

національних цінностей рідного краю, популяризації вокального мистецтва, 

як одного із складових української культури; залучення до цього процесу 

творчо обдарованих дітей учнівської молоді. 

Завдання Конкурсу: 

 патріотичне виховання дітей та молоді засобами вокального 

мистецтва; 

 виховувати у учнівської молоді любов до рідного краю; 

 виявляти і підтримувати кращих виконавців вокальних творів 

пісні, сприяти їх участі в різних конкурсах і фестивалях; 

 залучати професійних виконавців до творчої співдружності з 

талановитими дітьми і молоддю; 

 узагальнювати і поширювати кращий досвід роботи з 

виконавцями національної народної пісні, шукати нові форми роботи з ними. 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласного 

фестивалю-конкурсу вокального мистецтва «Зіркове сяйво» здійснює 

Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації та комунальний 

заклад «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради. 

Журі обласного конкурсу затверджується Департаментом освіти і 

науки облдержадміністрації.  
 

ІІ. Порядок і термін проведення 

Фестиваль-конкурс вокального мистецтва «Зіркове сяйво» проводиться 

26 жовтня 2019 року о 9.00 в КЗ «Палац культури «Орбіта» за адресою: 

м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, б. 9. 

Учасникам, відповідно списків переможців фестивалю-огляду дитячої та 

юнацької творчості «Таланти твої, Запорізький краю!», треба до 07 жовтня 

2019 року надіслати заявки в електронному вигляді і музичний супровід, 

записаний у форматі МР3 на e-mail zochetum.estet@i.ua з поміткою: вокал 

«Зіркове сяйво». 

Списки переможців фестивалю-огляду дитячої та юнацької творчості 

«Таланти твої, Запорізький краю!», що беруть участь в обласних фестивалях-

конкурсах вокального мистецтва дивитися наприкінці вересня 2019 року, 

сайт: http://zochetym.wix.com/zochetym - розділ: «Актуальні новини» 

http://zochetym.wix.com/zochetym
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(зверніть увагу: переможці беруть участь у різних конкурсах, що 

відбудуться у різний термін). 
 

Відповідальність за безпеку життєдіяльності дітей під час дороги та на 

весь термін проведення фестивалю несе супроводжуючий керівник груп. 

Витрати на проїзд дітей та відрядження супроводжуючих керівників 

віднести за рахунок організації, що відряджає. 

 

ІІІ. Учасники конкурсу 

До участі у фестивалі-конкурсі вокального мистецтва «Зіркове 

сяйво» запрошуються учні та колективи закладів загальної середньої, 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти віком від 6 

до 21 років, переможці фестивалю-огляду дитячої та юнацької творчості 

«Таланти твої, Запорізький краю!» за такими віковими категоріями: 

І категорія (молодша) – діти віком 6-10 років; 

ІІ категорія (середня) – діти віком 11-14 років; 

ІІІ категорія (старша) – діти віком 15-18 років; 

ІV категорія (старша) – діти віком 19-21 року; 

      V категорія  – змішана. 

Списки переможців фестивалю-огляду дитячої та юнацької творчості 

«Таланти твої, Запорізький краю!», що беруть участь в обласних фестивалях-

конкурсах вокального мистецтва дивитися наприкінці вересня 2019 року, 

сайт: http://zochetym.wix.com/zochetym - розділ: «Актуальні новини» 

(зверніть увагу: переможці беруть участь у різних конкурсах, що 

відбудуться у різний термін). 

Склад творчих колективів може бути однорідним за віком та 

змішаним. Проте, в такому разі їх виступ буде оцінюватися в тій віковій 

категорії, до якої належать старші конкурсанти. 

Конкурсанти повинні виконати твори, які були представлені на 

фестивалі-огляді. 

Вокалісти представляють твори української класики, народну пісню 

(тих народів, які проживають на території області) та сучасну музику 

відповідно до стильових і жанрових особливостей колективів та солістів. 

Виконання пісень можливо a’capella, під акомпанемент або якісну фонограму 

(мінус). 

 
Увага! Використання спец-ефектів під час виступу категорично заборонено! 

 

У разі невиконання цієї вимоги, виступ учасника знімається з конкурсу 

 

 

 

 

 

 

http://zochetym.wix.com/zochetym
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ІV. Критерії оцінювання 

Журі обласного фестивалю оцінює виступи за 10-бальною системою з 

урахуванням критеріїв: 

 музичність, художня виразність, змістовність; 

 технічна досконалість (якість інтонування, володіння вокальним 

диханням, артикуляційна чіткість, дотримання фонетичних норм у вимові 

поетичного тексту); 

 чистота інтонації;  

 сценічна культура; 

 професійне володіння мікрофоном; 

 відповідність репертуару можливостям виконавця і його віковій 

категорії,  

 виконавська майстерність: включає в себе й характер музичної 

мови (мелодії, ритму, тембру, акордики, аранжування, імпровізацій), манери 

виконання (співу або речитативу, інструментального супроводу), особливості 

сценічного образу (поведінки, одягу, хореографії, сценографії, атрибутики), а 

також спілкування з аудиторією. Перелічені компоненти є лише засобами, за 

допомогою яких виражається коло настроїв, спосіб переживання дійсності. 

 

Нагородження переможців 

За результатами рішення обласного фестивалю у кожній віковій 

категорії визначаються переможці, які нагороджуються дипломами 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

Гран–прі фестивалю-конкурсу 

І місце – диплом першого ступеню 

ІІ місце – диплом другого ступеню 

ІІІ місце – диплом третього ступеню 

У випадку рівної кількості балів у учасників фестивалю журі визначає 

додаткові призові місця (І–ІІІ місце). 

Рішення журі є остаточним і перегляду не підлягає. 

Журі має право не коментувати своє рішення. 

 

Додаткова інформація за телефоном: м. Запоріжжя: (0612) 33-86-26; 

066-659-13-77 (контактна особа – Яворська Олена Леонідівна). 
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Додаток 2 

до листа Департаменту  

від 09.09.2019 

№ 02.2-16/921 

 

ЗРАЗОК 

В темі електронного листа обов’язково вказати скорочену назву 

навчального закладу та назву конкурсу 

 

 

Заявка надається на фірмовому бланку!!! 

 

ЗАЯВКА 

вокальне мистецтво «Зіркове сяйво» 
№ 

з/п 

Назва 

колективу, 

кількість 

учасників 

Вікова 

категорія 

Назва 

виступу 

Тривалість 

виступу 

Повна назва 

навчального 

закладу 

П.І.Б. 

керівника, 

контактний 

телефон 

       

 

М.П. 

 

Директор        _______________ 

                                                                                                     підпис 

 

Додаток до заявки на участь 

До заявки необхідно додати наступні матеріали: 

1. Список учасників (П.І., вік). 

 

Увага!!! 

 

Надіслати заявку до 07 жовтня 2019 року. 

 

 

Неповний набір документів або заявки та документи, надіслані після 

зазначеної дати, не розглядаються! 


