
 

 

І. Мета і завдання конкурсу 
 
 Обласний огляд-конкурс української естрадної пісні «Юна зірка» 
проводиться щороку з метою розвитку жанру естрадної пісні, виявлення 
нових обдарувань. 
 
 Основними завданнями огляду-конкурсу є: 
 
 патріотичне виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва; 
 
 виявлення і підтримка кращих дитячих і молодіжних художніх колективів та 
окремих виконавців; 
 
 підвищення професійного та педагогічного рівня керівників дитячих і 
молодіжних художніх колективів. 
 

ІІ. Загальне керівництво 



 
 Організатором проведення обласного огляду-конкурсу української естрадної 
пісні «Юна зірка» є управління освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації. 
 

ІІІ. Учасники 
 
 3.1. В огляді-конкурсі української естрадної пісні «Юна зірка» беруть участь 
вихованці загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних 
закладів. 
 

ІV. Умови та порядок проведения 
 
 4.1. Конкурс проводиться щорічно і поетапно: 
1-й етап - районний, міський; 
 
 2-й етап - обласний, проводиться в м.Рівне. 
 
 4.2. Конкурс проводиться у двох вікових категоріях: 
I категорія - від 9 до 13 років; 
 
 П категорія - від 14 до 18 років. 
 
 Кожен район представляє на обласний огляд-конкурс два виконавці чи 
колективи - переможці I етапу ( районного, міського). Це можуть бути солісти, 
дуети, тріо, квартети, естрадні колективи. 
 
 4.3. Виділяються такі основні напрямки: 
 
 оригінальні, стильові експерименти на грані з іншими музичними жанрами 
(джаз, рок, поп та ін.); 
 
 традиційні жанрово-стильові напрямки. 
 
 4.4.Творчі критерії оцінки творів та конкурсанта: музична культура пісні;  
 
 володіння інструментом; 
 
 своєрідність голосу;  
 
 елементи традиційності та новизни. 
 

V. Фінансування 
 
 Витрати, що пов'язані з організацією та проведенням I етапу огляду-конкурсу 
української естрадної пісні «Юна зірка» покладаються на відділи (управління) 
освіти райдержадміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення. 



 
 Витрати, що пов'язані з проведенням П етапу огляду-конкурсу української 
естрадної пісні «Юна зірка» покладаються на управління освіти і науки 
облдержадміністрації. 
 
 Витрати, що пов'язані з проїздом учасників та супроводжуючих, проживанням 
та харчуванням під час проведення П етапу огляду-конкурсу української 
естрадної пісні «Юна зірка» покладаються на організації, що відряджають. 
 
VІ. Нагородження переможців 
 
 Переможцям конкурсу української естрадної пісні «Юна зірка» присвоюється 
звання лауреата з врученням відповідних дипломів, грамот та цінних 
подарунків. 
 
 За рішенням журі встановлюються заохочувальні призи за краще виконання 
окремих творів з конкурсної програми виконавців. 
 
 Переможцям конкурсу надається можливість виступу в обласних мистецьких 
святах, концертах. 
 
Переможці обласного огляду-конкурсу української естрадної пісні «Юна зірка» 
рекомендуються для участі у Всеукраїнських конкурсах і фестиваля. 
 
Директор Рівненського обласного 
навчально-методичного центру 
 естетичного виховання учнів 
профтехосвіти                                                                         В.Климюк 
 
 
 

З А Я В К А 
 

на участь у І етапі огляду-конкурсу української естрадної пісні ,,Юна зірка” 
серед учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

 
1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника _____________________ 
 
2. Місяць і рік народження ________________________________ 
 
3. Прізвище, ім’я, по батькові керівника_____________________ 
 
 та номер мобільного телефону 
 
4.Повна назва закладу, що направляє учасника _____________________ 
 
5. Конкурсна програма: 



 
Назва твору, автор  
Вікова категорія  
Тривалість виступу, музичний носій ( CD-диск, флеш-пам’ять, /потрібне 
підкреслити/) 
 
Посада, підпис  
 
 
М.П. 


