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До участі у Конкурсі-огляді запрошуються учні початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів, фортепіанних відділів дитячих музичних шкіл 

та дитячих шкіл мистецтв.  Учасниками Конкурсу-огляду можуть бути як 

громадяни України, так і іноземні особи. 

Учасники Конкурсу-огляду поділяються на три вікові категорії:  

Молодша (Фестиваль Весняні нотки») – 0 - 3 класи 

Cередня – 4 - 6 класи 

Старша – 7 - 8 класи  

 

Репертуарні вимоги. 

 

Молодша група 0 -3 класи 

Вільна програма. 

Тривалість виступу -  до 5  хвилин 

 

Середня група 4 - 6 класи 

1. Етюд. 

2.Твір українського композитора. 

3.Один твір за вибором конкурсанта. 

Тривалість виступу - до 10  хвилин 

 

Старша група 7 - 8 класи 

1. Етюд. 

 2. Твір українського композитора. 

 3. Твір великої форми (варіації або частина сонати) 

4. Один твір за вибором конкурсанта. 

Тривалість виступу  до 15  хвилин 

 

До участі у ІІ турі від одного навчального закладу допускаються:  

- не більш як 5 переможців І туру у молодшій групі (0-3 класи, Фестиваль 

«Весняні нотки»);   

- не більше 5 переможців разом у середній та старшій групах (4-8 класи); 

- заявки на участь у ІІ турі Конкурсу-огляду приймаються на бланках 

школи, оформлені  окремо  для участі у групі 0-3 класи   і окремо – для 

участі у групах 4-8 класи;  

- заявки за формою на бланку навчального закладу за підписом керівника 

(див. Додаток №1) приймаються до 01 березня 2021 року. 



 

 

Конкурс-огляд відбувається у два тури. 

І тур – відбірковий – проходить серед учнів безпосередньо у спеціалізованих 

початкових мистецьких навчальних закладах; 

ІІ тур - відкриті конкурсні прослуховування для переможців І (відбіркового) 

туру спеціалізованих початкових навчальних м. Києва наживо у залах Київської 

музичної академії музики ім. Р. М. Глієра; 

ІІ тур для переможців І (відбіркового) туру спеціалізованих початкових 

навчальних закладів інших міст України відбувається по відеозаписах 

 

Вимоги до відеозапису: 

Запис має бути здійснений спеціально для конкурсу-огляду. 

● запис бажано здійснити на фото (відео) камеру, які надають кращу 

якість звуку, запис на телефон можливий; 

● в налаштуваннях треба вибрати формат, який дозволяє здійснювати 

відео запис виступу;  

● в налаштуваннях треба зазначити ручний рівень гучності та 

відрегулювати його; 

● камеру треба поставити так, щоб було видно руки та обличчя 

виконавця. 

3. Кожен учасник має завести свій канал на Youtube та завантажити туди свої 

відео, включивши функцію обмеженого доступу. 

 

Вимоги до завантажень: 

● на початку запису треба зафіксувати себе для ідентифікації (у 

концертному одязі,  біля інструменту);  

● далі необхідно представитися, проговоривши таку інформацію:                     

- назвати своє ім’я та прізвище; 

-  клас; 

- назву навчального закладу; 

-  ім’я, по-батькові та прізвище викладача; 

- перелік творів виконуваної програми (ім’я, прізвище композитора, 

повна назва твору). 

 

Посилання на завантаження в Youtube надаються разом із заявкою від 

навчального закладу, копією документа про сплату благодійного внеску  

на електрону адресу Конкурсу-огляду  verykivska@glieracademy.org 

до 01 березня 2021 року 

 

Всі твори конкурсної програми виконуються напам'ять. 

Зміни в заявленій програмі не допускаються. 

 

mailto:verykivska@glieracademy.org


Журі проводить оцінювання виступів учасників ІІ туру і визначає переможців. 

Переможці нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів у кожній групі, а також 

заохочувальними дипломами, дипломами за участь у конкурсі. 

  В дипломах вказується ім’я та прізвище учасника або переможця, 

найменування початкового музичного закладу, ім’я та прізвище викладача 

конкурсанта. 

       Конкурсанти за рішенням журі також можуть отримати спеціальні дипломи 

та призи: 

Приз «Гран-Прі»  

Приз «Надія»    

Приз «За артистизм»    

Приз «За професіоналізм»  

 Приз «За виконання твору композитора-романтика»  

  Призи «За виконання твору українського композитора» 

Всі дипломи будуть розміщені для скачування на сайті Київської 

муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра  до 10 квітня 2021 року. 

 

Журі має право: 

-     ділити одне місце між кількома конкурсантами; 

-     не присуджувати жодного з призових місць. 

Рішення журі Конкурсу-огляду не підлягає оскарженню та перегляду. 

Громадські, благодійні, мистецькі організації, спонсори та меценати можуть 

власним коштом надавати спеціальні призи та премії учасникам за погодженням 

із Організаційним комітетом Конкурсу-огляду. 

 

Учасники Конкурсу-огляду зобов’язані: 

-       до початку проведення Конкурсу-огляду ознайомитися з порядком і 

правилами  його проведення; 

-       своєчасно подати заявку на участь та сплатити благодійний внесок; 

-       дотримуватися норм поведінки та правил техніки безпеки. 

Втручання батьків, викладачів та інших осіб у процедуру проведення Конкурсу-

огляду, в роботу журі та організаційного комітету забороняється. 

 

Фінансові умови Конкурсу-огляду 

Конкурс не є комерційним заходом. 

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються 

за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України. 

Благодійний внесок за рішенням Оргкомітету складає 200 грн. і сплачується 

на розрахунковий рахунок Громадської організації «Асоціація академічних 

музичних  конкурсів»: 

 

Код ЄДРПОУ 26111725 

Р/р IBAN – UA103003460000026008017358101 

В АТ «Альфа-Банк» 

МФО (код банку) 300346 



 

- для учасників з м. Києва копія квитанції про сплату внеску надсилається 

на електронну адресу Конкурсу-огляду   verykivska@glieracademy.org разом 

із заявкою від навчального закладу; 

- для учасників з інших міст України копія квитанції про сплату внеску 

надсилається на електронну адресу Конкурсу-огляду 

verykivska@glieracademy.org разом із заявкою від навчального закладу та 

посиланням на завантаження у Youtube. 

 

Документи, надані не в повному обсязі або із запізненням, не розглядаються. 

Діти з багатодітних сімей, сироти, а також діти-інваліди звільняються від 

сплати благодійного внеску (за надсиланням сканованих зразків відповідних 

документів). 

У разі неявки учасника на Конкурс-огляд сплачений благодійний внесок не 

повертається. 

  

Надання заявки на участь у Конкурсі-огляді підтверджує згоду учасника: 

-     з усіма умовами та вимогами Конкурсу; 

-     на обробку його персональних даних з урахуванням вимог Закону України 

«Про захист персональних даних». 

Контактна інформація: 

Телефон для довідок:  +38 (044) 2883265; Viber: +38 (063) 2637396 - Сидорченко 

Любов Володимирівна 

 

Додаток №1 

Форма заявки на бланку школи для участі у ІІ турі Конкурсу-огляду: 

№ 

 

      Прізвище, ім’я 

         переможця І 

           (відбіркового) 

туру 

Дата 

народжен

ня 

перемож

ця 

І 

(відбірко

вого) 

туру 

Клас Програма ( для киян) 

Програма та 

посилання на Youtube 

(для учасників з 

інших міст України)  

 

Контакт 

ний 

телефон 

ПІБ 

викладача 

(повністю) 

1       

2       

3       

4       

5       
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