
   
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА СПОРТУ 

ВОРОНОВИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ  

 

19  січня 2022 року                     смт  Вороновиця                            № 09 

 

Про  проведення  відбіркового  

етапу обласного конкурсу 

солістів-вокалістів та читців 

 «Зіркова мрія – 2022»  

 

У рамках проведення обласного фестивалю вчительської та учнівської 

творчості «Проліски надії – 2022», з метою  виявлення талановитої творчої 

молоді, підтримки та стимулювання її професійного розвитку, встановлення 

творчих контактів між учасниками та обміну досвідом роботи, популяризації 

серед дітей і молоді духовної спадщини українського народу, кращих зразків 

пісенної та поетичної творчості, сучасних українських та світових надбань, 

розширення і зміцнення міжнародних культурних зв’язків, сприяння 

інтеграції національного мистецтва до світового культурного простору, з 

урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України №1336 «Про 

внесення змін до розпорядження КМУ від 25 березня 2020 р. №338 і 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідеміологічних заходів з метою запобігання поширення на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-COV-2»,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 02 лютого 2022 року у Комарівській філії КЗ 

«Вороновицький ліцей» Вінницької області  відбірковий етап 

обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія – 2022» 

в рамках обласного мистецького фестивалю учнівської та вчительської 

творчості «Проліски надії – 2022» серед учнів закладів загальної 

середньої  освіти Вороновицької територіальної громади, відповідно до 

Умов проведення. (Додаток 1). 

2. Керівникам ЗЗСО забезпечити участь учнів у Конкурсі. 

3. Створити Оргкомітет відбіркового етапу конкурсу (Додаток 2). 

4. Створити Журі відбіркового етапу конкурсу (Додаток 3). 



5. Керівникам закладів загальної середньої освіти до 28 січня надіслати 

заявки на участь у відбірковому етапі конкурсу голові Оргкомітету 

конкурсу. (Додаток 4) 

6. Голові оргкомітету надіслати Заявки  на участь в обласному етапі  

надіслати    одним файлом від ТГ до 05 лютого 2021 р. на електронну 

адресу Будинку учителя: vinobu.post@gmail.com   

7. Контроль за виконанням  наказу покласти на провідного спеціаліста 

відділу Яновську І.А.  

 

 

 

 

В. о. начальника відділу                                          Ольга МУРАХОВСЬКА 

Вик. Яновська І.А.                                   

 

З наказом ознайомлені:  

 

         Яновська І.А.    ___________             ____________ 
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      Додаток №1 

                                                                                         до наказу від 19 січня 2022 року № 09 

 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців 

«Зіркова мрія – 2022» 

 

1. Мета 

Конкурс солістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія – 2022» (далі – Конкурс) 

проводиться в рамках обласного фестивалю вчительської та учнівської 

творчості «Проліски надії – 2022» з метою виявлення талановитої молоді, 

розвитку її природних здібностей та умінь, збереження і популяризації 

духовних надбань українського народу,  зокрема кращих зразків пісенної й 

поетичної творчості, культурної ідентичності, вшанування мистецької 

спадщини рідного краю, розширення та зміцнення міжнародних культурних 

зв’язків, сприяння інтеграції національного мистецтва у світовий культурний 

простір. 

2. Порядок проведення 

До участі у Конкурсі запрошуються учні (вихованці) закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти різних типів та форм власності. 

3. Конкурс проводиться у два етапи 

– відбірковий (здійснюється органами управління освітою територіальних 

громад) –  січень 2022 р.; 

– обласний (проводиться дистанційно оргкомітетом Конкурсу за участю 

журі) – лютий 2022 р. 

4. Конкурс проводиться у номінаціях 

– «Вокал»;  

– «Художнє читання». 

5. Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями 

– молодша  (1– 5 класи); 

– середня  (6 – 9 класи); 

– старша (10 – 11 класи). 

6. Умови подання матеріалів 

6.1 . Кожна ОТГ подає на огляд журі Фестивалю якісні відеозаписи виступів 

конкурсантів;   

6.2. До участі в обласному етапі запрошуються по 2 учасники від ОТГ у 

кожній номінації (2 читці та 2 вокалісти), заздалегідь обраних комісією у 

відбірковому етапі Конкурсу.  

6.3. Учасник представляє на Конкурс відеозапис виступу з одним твором 

тривалістю до 5-ти хвилин (пісня виконується без хореографічного 

супроводу). 

6.4. Концертні номери повинні передавати живе звучання без використання 

студійних записів і монтажу.   



6.5. На огляд журі Конкурсу подаються лише якісні матеріали та правильно 

заповнені заявки.  

Роботи та заявки, які не відповідають вимогам щодо оформлення, 

оргкомітетом не розглядатимуться!  

6.6. Орган управління освітою ОТГ надсилає до оргкомітету Конкурсу 

супровідний лист за підписом керівника із зазначенням переможців 

відбірного етапу та відповідно оформленими заявками на кожного з них (у 

текстовому форматі Word –  .docx). 
6.7. Відібрані у відбірковому етапі матеріали мають бути завантажені на 

відеохостинг https://www.youtube.com Посилання на ресурс вказуються у 

заявці та надсилаються на електронну адресу Будинку учителя: 

vinobu.post@gmail.com   

Мінімальна роздільна здатність відео – 720р-480р. Параметри приватності – 

публічний доступ. 

6.8. Правила найменування відео: «Зіркова Мрія 2022 | Назва ОТГ | Жанр | 

Назва номера» (з обов’язковим описом: прізвище, ім’я виконавця; прізвище, 

ім’я, по батькові керівника, який підготував учасника Конкурсу; автор 

музики/тексту). 

6.9. Заявки (зразок додається) учасників надсилаються ОДНИМ ФАЙЛОМ 

від ОТГ до 05 лютого 2022 року на електронну адресу Будинку учителя: 

vinobu.post@gmail.com разом із супровідним документом на офіційному 

бланку органу управління освітою ОТГ (з обов’язковим зазначенням теми: 

«ЗІРКОВА МРІЯ – 2022», ОТГ, район). 

7. Критерії оцінювання 

– відповідність репертуару віковій категорії виконавців; 

– актуальність тематики твору; 

– вокальні та акторські дані;  

– рівень виконавської майстерності (живий звук); 

– авторське трактування та розкриття художнього образу; 

– сценічна культура; 

– естетика костюму; 

– якість музичного супроводу;  

– енергетика та самобутність виконання, оригінальність.  

Виступи оцінюються за 10-ти бальною системою. 

8. Місце проведення Конкурсу 

Вінницький обласний Будинок культури учителя (м. Вінниця, вул. Мури, 6-

а).  

9. Нагородження 

Журі визначає переможців Конкурсу у кожній віковій категорії і володарів 

Гран-прі. 

Переможців нагороджують дипломами лауреатів Гран-прі, І, ІІ, ІІІ ступенів.  

Володарі Гран-прі та лауреати І ступеня можуть брати участь у Гала-концерті 

фестивалю учнівської та вчительської творчості «Проліски надії – 2022». 

 

https://www.youtube.com/
mailto:vinobu@i.ua
mailto:vinobu@i.ua


 

ГРАФІК 

проведення обласного конкурсу солістів-вокалістів та читців  

«Зіркова мрія – 2022» 
 

№ Учасники Дата 

проведення 

 

1 16 об’єднаних територіальних громад Вінницького району 15.02.2022 

2 14 об’єднаних територіальних громад Гайсинського району 16.02.2022 

3 8 об’єднаних територіальних громад Жмеринського району,  

9 об’єднаних територіальних громад Тульчинського району 

17.02.2022 

4 7 об’єднаних територіальних громад Могилів-Подільського району,  

9 об’єднаних територіальних громад Хмільницького району 

18.02.2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Додаток № 2 

                                                                                         до наказу від 04 січня 2022 року № 09 

 

 

СКЛАД  ОРГКОМІТЕТУ 

відбіркового етапу четвертого обласного конкурсу 

 солістів-вокалістів та читців  

 «Зіркова мрія – 2022» 

 
Голова оргкомітету: 

1. Вусик Вікторія Вікторівна - учитель музичного мистецтва КЗ «Михайлівський 

ліцей» Вороновицької селищної ради 

 

Члени оргкомітету: 

2.  Стасюк Наталія Олексіївна – директор КЗ «Оленівський ліцей з дошкільним 

підрозділом» Вороновицької селищної ради  

3.  Яременко Лариса Миколаївна – педагог-організатор  Побережненської філії КЗ 

«Вороновицький ліцей» Вінницької області 

4. Островерха Наталія В'ячеславівна – учитель музичного мистецтва КЗ 

«Степанівський ліцей з дошкільним підрозділом» Вороновицької 

селищної ради   

 

 

 
  



              Додаток № 3 

                                                                                         до наказу від 19 січня 2022 року № 09 

 
 

СКЛАД  ЖУРІ 

відбіркового етапу четвертого обласного конкурсу 

 солістів-вокалістів та читців  

 «Зіркова мрія – 2021» 
 

Голова  журі: 

 

 Яновська Ірина Анатоліївна – провідний спеціаліст відділу освіти, культури, 

туризму та спорту Вороновицької селищної ради 

 

Члени  журі у номінації «Художнє читання»: 

 

1. Яновець Оксана Петрівна – учитель української мови та літератури 

Комарівської філії КЗ «Вороновицький ліцей» Вінницької області;  

2. Василик Михайло Ярославович – учитель української мови та літератури     КЗ 

«Тростянецький ліцей» Вороновицької селищної ради; 

3. Попадюк Іванна Михайлівна - учитель української мови та літератури КЗ   

«Вороновицький ліцей» Вороновицької 

селищної ради  

 

 

Члени  журі у номінації «Вокал»: 

 

1. Катеринчук Роман Васильович – учитель музичного мистецтва КЗ 

«Вороновицький ліцей» Вороновицької селищної ради  

2. Вусик Вікторія Вікторівна - учитель музичного КЗ «Михайлівський ліцей» 

Вороновицької селищної ради.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Додаток № 4 

                                                                                         до наказу від 19 січня 2022 року № 09 

 

ЗАЯВКА 

 на участь в обласному конкурсі солістів-вокалістів та читців  

«Зіркова мрія – 2022» 
П.І.Б. учасника (повністю), 

контактний телефон 

 

Повна офіційна назва навчального 

закладу із зазначенням ОТГ, району 

 

Клас  

Номінація: 

 - «Вокал»;  

 - «Художнє читання» 

 

Вікова категорія:  

- - молодша група  (1– 5 класи); 

- - середня  група  (6 – 9 класи); 

- старша група  (10 – 11 класи) 

 

- Назва твору 

- Автори музики, слів  

(прізвище та ім’я кожного автора 

повністю) 

Тривалість виступу (хв.) 

 

Музичний супровід (вибрати: 

фонограма, інструментальний супровід, 

а капела) 

 

- Прізвище, ім’я, по батькові керівника 

(повністю), посада, контактний 

телефон 

 

Посилання на плейлист відеохостингу 

https://www.youtube.com  

із конкурсним виступом 

 

Дата заповнення заявки  

 

Заявка підписується відповідальною особою за підготовку і проведення відбірного 

етапу Конкурсу (із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (повністю), посади, офіційної 

назви закладу загальної середньої (позашкільної) освіти, контактних телефонів). 

Відповідальна особа:  

 

 
 

*Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та згідно «Правил 

добросовісного використання» матеріалів на каналі You Tube, заявкою на участь у цьому 

конкурсі учасники підтверджують свою згоду на використання й обробку персональних 

даних із первинних джерел у такому обсязі: часткові дані про зареєстроване або 

фактичне місце проживання (район, ОТГ), навчальний заклад, номери телефонів, 

електронні адреси,  відеоконтент. 

Організатори заходу мають право використовувати отримані матеріали в інших 

проєктах художньо-естетичного та освітнього характеру, що не виходять за рамки 

чинного законодавства України. 
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