
1 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про VІІІ Всеукраїнський конкурс юних виконавців ім. М.Лисенка 

(фортепіано, струнно-смичкові інструменти, сольний спів) 

 

 

1. Загальні положення 

1.1. Організатори конкурсу: 

Департамент культури Івано-Франківської міської ради, Івано-Франківська дитяча 

музична школа № 1 ім. Миколи Лисенка. 

1.2. Мета конкурсу: 

 збагачення культурних здобутків народу України; 

 популяризація творчої спадщини М.В.Лисенка серед молоді; 

 розвиток культурних зв’язків, духовне збагачення та творче зростання 

молодих талантів; 

 обмін педагогічним та виконавським досвідом; 

 стимулювання діяльності та підвищення рівня виконавської майстерності 

учнів. 

1.3. Завдання конкурсу: 

 підвищення рівня початкової музичної освіти; 

 виховування естетичних смаків у підростаючого покоління. 

1.4. Учасники конкурсу – учні початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) України. Конкурс має статус 

всеукраїнського. 

 

2. Організація конкурсу 

2.1. Для підготовки та проведення конкурсу створюється організаційний комітет. 

2.2. До участі в роботі організаційного комітету запрошуються провідні діячі 

культури міста, відомі педагоги, виконавці. 

2.3. Організаційний комітет: 

 розробляє програму конкурсу; 

 організовує висвітлення проведення конкурсу у засобах масової інформації; 

 доводить до відома учасників конкурсу про терміни та умови проведення 

конкурсу; 

 організовує церемонію нагородження переможців; 

 запрошує видатних діячів культури України та ЗМІ; 

 вирішує інші організаційні питання конкурсу. 

 

3. Порядок проведення конкурсу 

3.1. Конкурс відбудеться 31 березня – 02 квітня 2017 р. в м.Івано-Франківську за 

адресою: 

Івано-Франківська ДМШ № 1 ім. М. Лисенка, 

  вул. Незалежності, 46, 

   м. Івано-Франківськ, 76018 
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3.2. Конкурс проводиться у трьох номінаціях: 

– «Фортепіано»; 

– «Струнно-смичкові інструменти» (скрипка, альт, віолончель, контрабас); 

– «Сольний спів» (академічний). 

 

3.3. Вікові групи: 

 
Номінації «Фортепіано», «Струнно-смичкові інструменти, «Сольний спів»: 

– молодша вікова група – 7-10 років; 

– середня вікова група –  11-12 років; 

– старша вікова група – 13-17 років. 
 

Вік учасників визначається станом на 31 березня 2017 року. 

 

3.4. Конкурсні вимоги: 

Номінація «Фортепіано» 
 

І тур 

молодша вікова категорія (до 10 хв.): 

1. Етюд (гамоподібні звороти); 

2. Поліфонічний твір Й.С.Баха; 

3. П’єса українського композитора (кантилена). 

 

середня вікова категорія (до 12 хв.): 

1. Етюд (інструктивний, на дрібну пальцеву техніку); 

2. Поліфонічний твір Й.С.Баха; 

3. Твір М. В. Лисенка (за вибором учасника). 

 

старша вікова категорія (до 15 хв.): 

1. Етюд віртуозного характеру; 

2. Поліфонічний твір Й.С.Баха; 

3. Твір М.В.Лисенка (за вибором учасника). 
 

ІІ тур 

молодша вікова категорія (до 10 хв.): 

1. Класична соната (І частина); 

2. П’єса сучасного українського композитора. 

 

середня, старша вікові категорії (до 15 хв.): 

1. Класична соната (І частина); 

2. Твір українського композитора 20 століття. 
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Номінація «Струнно-смичкові інструменти» 

 

І тур 

молодша, середня, старша вікові категорії (до 10 хв.): 

1. Віртуозний твір або етюд; 

2. Твір українського композитора. 

ІІ тур 

молодша вікова категорія (до 10 хв.): 

1. Твір М.В.Лисенка (за вибором учасника); 

2. Твір великої форми. 

середня, старша вікова категорія (до 15 хв.): 

1. Твір М. В. Лисенка (за вибором учасника); 

2. Твір великої форми. 

 

Номінація «Сольний спів» 

 

І тур 

молодша, середня, старша вікові категорії (до 10 хв.): 

1. Твір М.В.Лисенка. 

2. Українська народна пісня (а cappella). 

 

ІІ тур 

молодша, середня, старша вікові категорії (до 10 хв.): 

1. Пісня українського композитора (з дитячого репертуару). 

2. Твір на вибір. 

3.5.  Конкурсна програма виконується напам’ять. 

3.6. Прибуття та реєстрація учасників – 31 березня 2017 року о 10
00 

год. в 

приміщенні Івано-Франківської дитячої музичної школи №1 ім. М.Лисенка (вул. 

Незалежності, 46). 

3.7. Урочисте відкриття конкурсу та жеребкування відбудеться 31 березня 2017 року 

о 10
30 

год. в приміщенні Івано-Франківської дитячої музичної школи №1 ім. М. 

Лисенка (вул. Незалежності, 46). 

3.8. Виступи учасників конкурсу оцінюватиме журі за 20-бальною системою. 
3.9. Порядок виступів конкурсантів визначається шляхом жеребкування. 

Виступи відбуваються відкрито. 

3.10. Журі має право: 

 скорочувати програму виступів; 

 не присуджувати премії або ділити їх між конкурсантами відповідно до 

рівня виконання програм. 
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4. Витрати на проведення конкурсу 

4.1. Благодійний внесок кожного конкурсанта за участь у конкурсі – 220 грн. (р/р 

№ 31556213193887, код ЄДРПОУ – 40293230, банк ГУДКСУ в Івано- 

Франківській області, МФО – 836014). 

4.2. Витрати на проживання, харчування, відрядження учасників та 

супроводжуючих осіб (концертмейстерів, викладачів) здійснюються за рахунок 

організацій, що направляють, або за рахунок самих учасників. Витрати на 

проживання та харчування запрошених членів журі здійснюються за рахунок 

організаторів конкурсу. 

4.3. Оргкомітет, за бажанням учасників, пропонує проживання в готелі (за 

рахунок організації, яка відряджає, або за власні кошти учасників) на період 

проведення конкурсу. 

 

5. Нагороди конкурсу 

5.1.За результатами роботи журі конкурсу, визначаються переможці у всіх 

номінаціях та у кожній віковій групі: 

– Гран-прі (одне у трьох вікових групах); 

– лауреат першої премії; 

– лауреат другої премії; 

– лауреат третьої премії. 

Кількість переможців в кожній віковій категорії визначає журі конкурсу. Рішення 

журі є остаточним і перегляду не підлягає. 

5.2. Лауреати конкурсу нагороджуються грошовими преміями та дипломами. 

5.3. Журі конкурсу має право присуджувати спеціальні, заохочувальні та 

спонсорські призи. 

5.4. Спеціальними дипломами нагороджуються викладачі, які підготували 

переможців конкурсу та концертмейстери, що показали високий рівень 

майстерності. 

 

6. Порядок подачі заявок для участі у конкурсі 

6.1. Для участі у конкурсі слід надіслати до 10 березня 2017 року на адресу 

електронної пошти: dmsch.1@ukr.net наступні документи: 

– анкету-заявку за формою; 

– скан-копію свідоцтва про народження; 

– кольорове фото (у форматі JPEG, 300 dpi); 

– скан-копію ідентифікаційного коду; 

– скан-копію квитанції про оплату. 
 Документи подаються лише в електронному вигляді. 

 

6.2. Документи, що неправильно оформлені чи надійшли в оргкомітет із 

запізненням, не розглядаються 

6.3 Використання та обробка персональних даних, одержаних з метою виконання 

вимог цього Положення здійснюється відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних». 

mailto:dmsch.1@ukr.net
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АНКЕТА-ЗАЯВКА 

учасника VІІІ Всеукраїнського конкурсу  

юних виконавців ім. М. Лисенка 

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата народження ___________________________________________________ 

Номінація (зазначити інструмент) _____________________________________ 

Викладач (прізвище, ім’я, по-батькові повністю) ________________________ 

__________________________________________________________________ 

Концертмейстер (прізвище, ім’я, по-батькові повністю) __________________ 

__________________________________________________________________ 

Назва та адреса навчального закладу, тел.: _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адреса конкурсанта, тел.: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Потреба у готелі ___________________________________________________ 

 

ПРОГРАМА ВИСТУПУ: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Адреса оргкомітету:  Івано-Франківська ДМШ № 1 ім. М.Лисенка, 

вул. Незалежності, 46, 

м. Івано-Франківськ, 76018 

Телефони:  (0342) 53-00-66, 53-49-58 

Факс: (0342) 53-42-18 

e-mail: dmsch.1@ukr.net 

mailto:dmsch.1@ukr.net

