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09-11 грудня 2022 року на базі Кропивницького музичного фахового коледжу 

(далі – КМФК) відбудеться ІV Всеукраїнський фестиваль-конкурс вокального 
мистецтва "ГОЛОС СЕРЦЯ" у дистанційному форматі.  
 
ЗАПРОШУЄМО до участі виконавців з академічною та народною манерами співу – 

учнів мистецьких шкіл (вокалісти, вокалісти-бандуристи) та студентів культурно-

мистецьких коледжів. 

ПОРЯДОК  ТА  УМОВИ  ПРОВЕДЕННЯ  КОНКУРСУ 

Конкурс проводиться у два тури, перший з яких – в межах закладів 

спеціалізованої мистецької освіти, в яких навчаються учасники, другий (дистанційно) 

– на базі КМФК серед переможців першого туру. 

ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ: 
I   – учні від 7 до 9 років включно; 

II  – учні  від 10 до 13 років включно; 

III – учні  від 14 до 17 років включно; 

IV – студенти 1-2 курсів; 

V – студенти 3-4 курсів. 

 Вік конкурсанта визначається на дату початку проведення конкурсу. 

Вікова категорія 

та манера співу 
РЕПЕРТУАРНІ ВИМОГИ 

Тривалість 

у хв. 

I - ІІ    
(академічна) 

2 різнохарактерні твори*, один з яких - українська 

народна пісня або твір українського композитора  

до 8 хв. 

III - IV 
(академічна) 

1. Класичний твір (арія, арієта, романс) * 

2. Українська народна пісня або твір українського 

композитора  

до 10 хв. 

V 
(академічна) 

1. Класична арія * 

2. Класичний романс * 

3. Українська народна пісня або твір українського 

композитора 

до 12 хв. 

І – V (народна) 2 різнохарактерні твори * до 10 хв. 

Бандуристи-
співаки 

2 різнохарактерні твори у власному супроводі * 

 

до 10 хв. 

* - у зв’язку з безпрецедентним проявом відкритої, збройної, широкомасштабної агресії 
російської федерації проти України, звертаємо особливу увагу на неприпустимість 
використання в конкурсній програмі творів російських композиторів та перекладів 
російською мовою західноєвропейської вокальної музики. 
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Використання фонограм не дозволяється. Програма виконується напам’ять. 

Оцінювання виступів учасників конкурсу здійснюється за 15-бальною шкалою.  

Рішення журі є остаточним і перегляду не підлягає.  

Голова журі – народна артистка України лауреат Національної премії України 

імені Т.Шевченка Лідія ЗАБІЛЯСТА. 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ 

Заявка на участь у конкурсі надсилається до 20 листопада 2022 року через 

онлайн-форму на сайті коледжу за наступним посиланням https://bit.ly/3F0bxKH  

При заповненні заявки необхідно прикріпити такі документи: 

1) для І-ІІІ категорій – сканкопія/фото паспорта або свідоцтва про народження 

для ІV-V категорій – сканкопія/фото довідки про навчання у коледжі; 

2) кольорове фото конкурсанта у графічному форматі (JPEG, JPG) належної якості 

для розміщення в буклеті; 

3) сканкопія/фото квитанції про оплату організаційного внеску. 

Вказані документи слід додавати трьома окремими файлами. 

 

Конкурсна програма учасника подається у вигляді посилань на відеозаписи 

власного виконання, розміщених на YouTube, враховуючи наступні вимоги: 

1) відео повинно бути у горизонтальному форматі, належної якості, без монтажу 

та зупинок, на якому чітко видно постать виконавця; 

2) перед виконанням першого твору учасник повинен представитись (назвати 

прізвище та ім’я) і зазначити, що це відео записане для конкурсу «Голос серця». 

 Відеозаписи, зроблені з порушенням зазначених вимог, членами журі до 

розгляду не братимуться. 

 
Оргкомітет залишає за собою ексклюзивне право на використання і поширення (без виплати 

гонорару) персональних даних, фото- та відеоматеріалів, надісланих учасниками конкурсу. 

 

Організаційний внесок для участі у конкурсі - 250 грн. 

 

Реквізити для оплати: 
Отримувач:  ГО "МИСТЕЦТВО ВПЕРЕД" 

Код отримувача:   43990998 

Банк отримувача:  АТ "ПУМБ", м.Київ 

Рахунок отримувача: UA983348510000000026007134058 

Призначення платежу:  "ГОЛОС СЕРЦЯ" (зазначати обов’язково!) 

Інформаційна підтримка 

E-mail: kmfc@ukr.net 
Довідки за телефоном:  066 781 76 36 – Третякова Катерина Костянтинівна 

    066 217 74 58 – Безай Олександр Олександрович 

Сторінка конкурсу на сайті КМФК: https://bit.ly/3r8Ku87  

Facebook-сторінка Фестивалю-конкурсу: https://bit.ly/31xdZ75   


