ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ
VІІ відкритого конкурсу юних виконавців «Vivace»

Загальні положення
Цей Порядок складений у відповідності до Положення про VІІ
Відкритий конкурс юних виконавців «Vivace»
Організатором Конкурсу є управління культури і туризму Донецької
обласної державної адміністрації (далі - Організатор). Співорганізатором та
засновником Конкурсу є ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМУНАЛЬНОЇ
ФОРМИ ВЛАСНОСТІ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ»
До участі в організації та проведенні Конкурсу можуть залучатися
представники відділу культури Маріупольської міської ради, Національна
спілка композиторів України, благодійні організації, громадські об’єднання,
підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи (за
згодою).
Мета Конкурсу:
популяризація музичного мистецтва;
пропаганда найкращих традицій української та світової музичної
культури;
виявлення творчо-обдарованої молоді з метою подальшої підтримки у
реалізації творчого хисту та підвищення виконавської майстерності;
розширення культурних та ділових зв’язків між творчою молоддю та
керівниками творчих колективів, закладами, установами культурологічного
напрямку;
активізація творчої діяльності викладачів навчальних закладів культури та
мистецтв;
створення умов для обміну досвідом та передовими методичними
досягненнями викладачів.
Конкурс проходить на засадах відкритості, прозорості і гласності.
Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних його учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних
даних».
Учасники Конкурсу повинні дотримуватися вимог цього Положення та
норм і правил безпеки життя.

Фінансування Конкурсу здійснюється Організатором Конкурсу відповідно до
затвердженого кошторису витрат та за рахунок інших джерел, не заборонених
чинним законодавством України.
Умови організації та проведення конкурсу
Конкурс проводиться 12-14 квітня 2018 року на базі ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ
«МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ»
За адресою: проспект Миру, 5/62, м. Маріуполь, Донецької області (поштовий
індекс - 87515)
Конкурс проходить у два тури.
І тур – відбірковий ( У номінаціях з № 1 по 11 - по записам на
DVD- дисках; у номінаціях № 12 – 13 – по письмовим роботам).
Відбіркові матеріали повинні бути надіслані за адресою: 87515, м.
Маріуполь, пр. Миру (Леніна) 5/62 або у електронному вигляді в
одному листі на електрону адресу muzuch@meta.ua.
Строк подання відбіркових матеріалів - за місяць до початку
конкурсу.
ІІ тур – фінальний

Номінації та вікові категорії конкурсу:
1) Номінація «Фортепіано»:
Вікові категорії:
перша – 8-10 років включно;
друга – 11-12 років включно;
третя – 13-14 років включно;
четверта – 15- 16 років включно;
п’ята - 17-19 років включно.
2)Номінація «Загальне фортепіано»
Конкурс в номінації «Загальне фортепіано» проводиться для
студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.
Вікові категорії:
перша – студенти І- ІІ курс;
друга – студенти ІІІ-ІУ курс.
3)Номінація «Оркестрові струнні інструменти»:
Конкурс проводиться за напрямами: скрипка, альт, віолончель, контрабас.
Вікові категорії:
перша – 8-10 років включно;
друга – 11-13 років включно;
третя – 14-16 років включно;
четверта – 17-20 років включно.

4) Номінація «Оркестрові духові та ударні інструменти»
Конкурс проводиться за напрямами: флейта, гобой, кларнет, саксофон,
труба,валторна,тромбон,ударні інструменти.
Вікові категорії:
перша – 8-10 років включно;
друга – 11-13 років включно;
третя – 14-16 років включно;
четверта – 17-20 років включно
5) Номінація «Народні інструменти»
Конкурс проводиться за напрямами: баян,акордеон, гітара,домра, балалайка,
цимбали, бандура.
Вікові категорії:
перша – 8-10 років включно;
друга – 11-13 років включно;
третя – 14-16 років включно;
четверта – 17-20 років включно.
6) Номінація «Академічний спів»:
Вікові категорії:
перша – 8-10 років включно;
друга – 11-13 років включно;
третя – 14-16 років включно;
четверта –17 - 25 років включно.
7.) Номінація «Камерний ансамбль»
Вікові категорії:
перша – учні музичних шкіл та шкіл мистецтв;
друга – студенти ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.
8.) Номінація «Концертмейстерська майстерність»:
Вікові категорії:
перша – учні музичних шкіл та шкіл мистецтв;
друга – студенти ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.
9.) Номінація «Хорові колективи»:
Вікові категорії:
перша - 6-9 років включно;
друга – 10-12 років включно;
третя – 13-15 років включно;
четверта – від 16 років до 25 років включно.
10) Номінація «Фольклорні колективи»:
Вікові категорії:
перша - 6-9 років включно;
друга – 10-12 років включно;
третя – 13-15 років включно;
четверта – від 16 років до 25 років включно.

11) Номінація «Вокальні ансамблі»:
Вікові категорії:
перша - 6-9 років включно;
друга – 10-12 років включно;
третя – 13-15 років включно;
четверта – від 16 років до 25 років включно.
12.) Номінація «Теорія музики і сольфеджіо»:
Вікові категорії:
перша -11-13 років;
друга -14-16 років;
третя - для студентів І-ІІ курсів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.
13.)Номінація «Музична література»:
Вікові категорії:
перша -13-16 років;
друга - для студентів І-ІV курсів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації.
Вік учасників для віднесення до відповідної вікової категорії
визначається на день проведення конкурсу.
У разі якщо кількість заявок на участь у конкурсі за відповідною
номінацією та віковою категорією менше п’яти, Оргкомітет конкурсу
приймає рішення про не проведення конкурсу за відповідною номінацією та
віковою категорією.
Програма Конкурсу передбачає:
урочисте відкриття Конкурсу;
перегляд концертних програм та номерів за конкурсними номінаціями;
урочисте нагородження переможців;
гала концерт Конкурсу.
Учасники Конкурсу
Для участі у Конкурсі запрошуються учні початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів, середніх навчальних закладів, студенти
вищих мистецьких навчальних закладів І та II рівнів акредитації,
загальноосвітніх шкіл, дитячі хорові колективи недільно-православної
школи, юнацькі молодіжні хори храмів церкви та закладів культури.
Для участі у Конкурсі учасники подають:
заявку на участь у Конкурсі за формою, що додається;
документи, що посвідчують особу та вік учасника.
Заявки на участь у Конкурсі приймаються у друкованому вигляді.
Заявка на участь у Конкурсі підписується учасником або повнолітньою

особою, що представляє інтереси учасника (один із батьків, викладач тощо).
В електронному вигляді документи подаються у форматах .doc, .docx, .jpg,
.pdf.
Організатор не несе відповідальності за друкарські помилки у заявках
учасників Конкурсу.
Документи для участі в Конкурсі надаються учасниками Конкурсу у
паперовому вигляді в одному конверті за адресою: 87515, м. Маріуполь,
пр. Миру (Леніна) 5/62 або у електронному вигляді в одному листі на
електрону адресу muzuch@meta.ua.
У разі надання учасником не повного переліку документів,
встановлених пунктом 2 розділу ІІІ Положення про відкритий конкурс юних
виконавців «Vivace», він не допускається до участі у Конкурсі.
Всі витрати, пов’язані з участю в Конкурсі, здійснюються за рахунок
учасників Конкурсу або сторони, яка їх відряджає.
За бажанням учасникам Конкурсу пропонується проживання в
студентському гуртожитку або готелі (оплата провадиться за рахунок
учасників Конкурсу).
Вступний внесок для учасників конкурсу відсутній.
Вимоги та критерії оцінювання за конкурсними номінаціями
Конкурсний виступ учасника Конкурсу здійснюється за
репертуарною
програмою конкурсу.
Конкурсанти несуть відповідальність за дотримання репертуарних вимог.
Заміна репертуару після надання заявки заборонена.
Журі має право скорочувати виступ учасника.
У разі невиконання регламенту часу виступу, журі конкурсу має право
припинити виступ учасника.
Всі твори виконуються напам’ять, крім номінацій «Камерний ансамбль» та
«Концертмейстерська майстерність».
1. Програмні вимоги у конкурсній номінації «Фортепіано».
1) перша категорія:
- Два різнохарактерних твори.
- Віртуозний етюд.
Тривалість виступу – до 10 хвилин.
2) друга категорія:
- Два різнохарактерних твори.
- Віртуозний етюд.
Тривалість виступу – до 10 хвилин.

3) третя категорія:
- Два різнохарактерних твори.
- Віртуозний етюд.
Тривалість виступу – до 15 хвилин.
4) четверта категорія:
- Два різнохарактерні твори
- Віртуозний етюд.
Тривалість виступу – до 20 хвилин.
5) п’ята категорія:
- Два різнохарактерні твори
- Віртуозний етюд.
Тривалість виступу – до 25 хвилин
Критерії оцінювання :
- ступінь володіння інструментом;
- чистота інтонації і музичний лад;
- складність репертуару та аранжування;
- володіння динамічної палітрою звуку;
- музикальність, артистичність, художнє трактування музичного твору;
- творча індивідуальність.
2). номінація «Загальне фортепіано»:
Учасники конкурсу в номінації «Загальне фортепіано»
виконують:
- два різнохарактерних твори за вибором учасника.
Тривалість виступу – до 15 хвилин.

І та ІІ категорії

Критерії оцінювання:
- ступінь володіння інструментом;
- чистота інтонації і музичний лад;
- складність репертуару та аранжування;
- володіння динамічної палітрою звуку;
- музикальність, артистичність, художнє трактування музичного твору;
- творча індивідуальність.
3). номінація «Оркестрові струнні інструменти»:
Конкурс проводиться за напрямами: скрипка, альт, віолончель, контрабас.
1) перша категорія:
- два різнохарактерних твори.
Тривалість виступу – до 10 хвилин.
2) друга категорія:
- твір великої форми (І або ІІ, ІІІ частини концерту);
- твір за вибором учасника ( кантилена або віртуозний твір).
Тривалість виступу – до 15 хвилин.
3)третя категорія:

- твір великої форми (І або ІІ, ІІІ частини концерту);
- твір за вибором учасника ( кантилена або віртуозний твір).
Тривалість виступу – до 20 хвилин.
4) четверта категорія:
- твір великої форми (І або ІІ, ІІІ частини концерту);
- твір за вибором учасника ( кантилена або віртуозний твір).
Тривалість виступу – до 25 хвилин.
Критерії оцінювання:
- ступінь володіння інструментом;
- чистота інтонації і музичний лад;
- складність репертуару та аранжування;
- технічні можливості ансамблевого виконання;
- творча індивідуальність соліста;
- володіння динамічної палітрою звуку;
- музикальність, артистичність, художнє трактування музичного твору.
4). номінація «Оркестрові духові та ударні інструменти»
Конкурс проводиться за напрямами: флейта, гобой, кларнет, саксофон,
труба,валторна,тромбон,ударні інструменти.
Програмні вимоги:
1) перша категорія:
- два різнохарактерних твори.
Тривалість виступу – до 10 хвилин;
2) друга категорія:
- два різнохарактерних твори.
Тривалість виступу – до 12 хвилин;
3) третя категорія:
- твір великої форми (І або ІІ, ІІІ частини концерту);
- твір за вибором учасника.
Тривалість виступу – до 15 хвилин.
4) четверта категорія:
- твір великої форми (І або ІІ, ІІІ частини сонати, концерту або варіації);
- віртуозний твір.
Тривалість виступу – до 20 хвилин.
Критерії оцінювання:
- ступінь володіння інструментом;
- складність репертуару;
- технічні можливості;
- творча індивідуальність соліста;
- музичність, артистичність, художнє трактування музичного твору.

5). номінація «Народні інструменти»:
Програмні вимоги напрямку баян, акордеон, гітара в номінації «Народні
інструменти»:
1)перша категорія:
- два різнохарактерних твори.
Тривалість виступу – до 10 хвилин.
2)друга категорія :
- два різнохарактерних твори.
Тривалість виступу – до 12 хвилин.
3)третя категорія:
- поліфонічний твір:
- твір за вибором учасника.
Тривалість виступу – до 15 хвилин.
4)четверта категорія:
- поліфонічний твір:
- твір за вибором учасника.
Тривалість виступу – до 20 хвилин.
Програмні вимоги напрямку домра, балалайка, цимбали, бандура в номінації
«Народні інструменти»:
1) перша категорія:
- два різнохарактерних твори.
Тривалість виступу – до 10 хвилин.
2) друга категорія:
- два різнохарактерних твори.
Тривалість виступу – до 12 хвилин.
3) третя категорія:
- твір великої форми;
- твір за вибором учасника.
Тривалість виступу – до 15 хвилин.
4) четверта категорія:
- твір великої форми;
- твір за вибором учасника.
Тривалість виступу – до 20 хвилин.
Критерії оцінювання:
- ступінь володіння інструментом;
- складність репертуару;
- технічні можливості;
- творча індивідуальність соліста;
- музичність, артистичність, художнє трактування музичного твору.

6). номінація «Академічний спів»:
1) Перша та друга категорії:
- два різнохарактерні твори у супроводі концертмейстера ( за вибором: арія,
романс, народна пісня).
Тривалість виступу - до 10 хвилин.
2) Третя та четверта категорії:
- два твори у супроводі концертмейстера (арія, романс або народна пісня).
Тривалість виступу – до 15 хвилин.
Критерії оцінювання:
- музикальність, художнє трактування музичного твору;
- чистота інтонації і якість звучання;
- краса тембру і сила голосу;
- сценічна культура;
- складність репертуару;
- відповідність репертуару виконавським можливостям, віковій категорії;
- виконавська майстерність.
7). номінації «Камерний ансамбль»:
І та ІІ категорії:
- твір великої форми (І або ІІ – ІІІ частини);
- твір за вибором учасника.
Тривалість виступу:
перша категорія – до 15 хвилин;
друга категорія – до 20 хвилин;
До участі у кожному ансамблі допускається один концертмейстер ілюстратор (окрім жанру дуету).
Критерії оцінювання:
- ступінь володіння інструментом;
- чистота інтонації і музичний лад;
- складність репертуару та аранжування;
- технічні можливості ансамблевого виконання;
- володіння динамічної палітрою звуку;
- музикальність, артистичність, художнє трактування музичного
твору;
- творча індивідуальність соліста.
8). номінація «Концертмейстерська майстерність»:
І та ІІ категорії:
- твір академічного напрямку;
- твір за вибором учасника;
- твір українського автора.
Тривалість виступу:
перша категорія – до 15 хвилин;

друга категорія – до 20 хвилин;
Критерії оцінювання:
- ступінь володіння інструментом;
- чистота інтонації і музичний лад;
- складність репертуару та аранжування;
- технічні можливості ансамблевого виконання;
- володіння динамічної палітрою звуку;
- музикальність, артистичність, художнє трактування музичного твору;
- творча індивідуальність соліста.
9). номінація «Хорові колективи»:
Кількість учасників хору для участі у конкурсі в номінації «Хорові
колективи» - від 12-ти осіб.
1) Перша та друга категорії:
- два різнохарактерні твори.
Тривалість виступу – до 10 хвилин;
2) Третя та четверта категорії:
- класичний (духовний) твір;
- твір без супроводу;
- твір за вибором учасника.
Тривалість виступу – до 15 хвилин.
Виконання конкурсної програми у супроводі фонограми не допускається.
Критерії оцінювання:
- музикальність, художнє трактування музичного твору;
- чистота інтонації і якість звучання;
- краса тембру і сила голосу;
- сценічна культура;
- складність репертуару;
- відповідність репертуару виконавським можливостям, віковій категорії;
- виконавська майстерність.
10). номінація «Фольклорні колективи»:
Кількість учасників вокального ансамблю для участі у конкурсі в номінації
«Фольклорні колективи» - від 2-х до 12-ти осіб.
1) перша та друга категорії:
- два різнохарактерні твори.
Тривалість виступу – до 10 хвилин;
2) третя та четверта категорії:
- обов’язково класичний твір;
- твір без супроводу;
- твір за вибором учасника.
Тривалість виступу – до 15 хвилин.
Виконання конкурсної програми у супроводі фонограми не допускається.
Критерії оцінювання:

- зовнішній вигляд учасників (костюми)
- музикальність, художнє трактування музичного твору;
- чистота інтонації і якість звучання;
- краса тембру і сила голосу;
- сценічна культура;
- складність репертуару;
- відповідність репертуару виконавським можливостям, віковій категорії;
- виконавська майстерність.
11). номінація «Вокальні ансамблі»:
Кількість учасників вокального ансамблю для участі у конкурсі в номінації
«Вокальні ансамблі» - від 2-х до 12-ти осіб.
1) перша та друга категорії:
- два різнохарактерні твори.
Тривалість виступу – до 10 хвилин;
2) третя та четверта категорії:
- два різнохарактерні твори;
- твір за вибором учасника.
Тривалість виступу – до 15 хвилин.
Виконання конкурсної програми у супроводі фонограми не допускається.
Критерії оцінювання:
- музикальність, художнє трактування музичного твору;
- чистота інтонації і якість звучання;
- краса тембру і сила голосу;
- сценічна культура;
- складність репертуару;
- відповідність репертуару виконавським можливостям, віковій категорії;
- виконавська майстерність.
12. Програмні вимоги номінації «Теорія музики і сольфеджіо»:
Перша група (11-13 років включно)
І тур (заочний)
Скласти мелодію у формі періоду (8 тактів) в жанрі вальсу; дописати до неї
гармонічний бас.
Письмову роботу необхідно подати не пізніше, ніж за місяць до початку ІІ-го
туру. Письмова робота повинна бути надіслана за адресою:
87515, м. Маріуполь, пр. Миру (Леніна) 5/62 або у електронному вигляді в
одному листі на електрону адресу muzuch@meta.ua.
Критерії оцінювання:
- цілісність структури періоду;
- відповідність до жанру;
- логіка гармонічних послідовностей або другого голосу.
ІІ тур

1. Тести з теорії музики.
2. Диктант (8 тактів) та скласти другий голос до нього.
3.Аналіз музичного твору (періоду) з точки зору характеру, засобів
виразності, тональності.
Критерії оцінювання:
- наявність та кількість помилок в диктанті;
- ритмічне та мелодичне варіювання,
- групування, збереження структури періоду при написанні варіації;
- знання музичного та теоретичного матеріалу;
- орієнтування в нотному тексті.
Друга категорія (14-16 років включно )
І тур (заочний)
Скласти період в жанрі вальсу (не більше 16 тактів) будь-якої структури з
акомпанементом, використовуючи ІІ7, Д7, відхилення (за бажанням).
Письмову роботу необхідно подати не пізніше, ніж за місяць до початку ІІ-го
туру. Письмова робота повинна бути надіслана за адресою:
87515, м. Маріуполь, пр. Миру (Леніна) 5/62 або у електронному вигляді в
одному листі на електрону адресу muzuch@meta.ua.
Критерії оцінювання:
- цілісність структури періоду;
- відповідність до жанру;
- логіка гармонічних послідовностей;
- акомпанемент.
ІІ тур
1. Тести з теорії музики.
2. Диктант (перше речення періоду) та творче завдання до нього.
3. Аналіз твору (переважно з дитячої музики В.Косенка, П.Чайковського,
Р.Шумана, С.Прокоф’єва, С.Майкапара та інших):
- характер;
- форма періоду;
- тональність;
- характеристика засобів виразності та їх вплив на характер твору;
- гармонічний аналіз.
Критерії оцінювання:
- наявність та кількість помилок в диктанті;
- групування, збереження структури періоду в творчому завданні;
- знання музичного та теоретичного матеріалу;
- орієнтування в нотному тексті.
Третя група (для студентів І-ІІ курсів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації)
І тур (заочний)
Зробити гармонічний аналіз твору Дж.Гершвіна або М.Скорика на вибір.
Письмову роботу необхідно подати не пізніше, ніж за місяць до початку ІІ-го
туру. Письмова робота повинна бути надіслана за адресою: 87515, м.

Маріуполь, пр. Миру (Леніна) 5/62 або у електронному вигляді в одному
листі на електрону адресу muzuch@meta.ua.
ІІ тур
1. Диктант (або перше речення періоду) та творче завдання до нього.
2. Слуховий аналіз (інтервально-акордова послідовність)
3. Завдання з курсу теорія музики (у вигляді тестування, анкетування,
творчих завдань) в об’ємі навчальної дисципліни «Елементарна теорія
музики».
13. Програмні вимоги номінації «Музична література»:
Змінено тематику конкурсу: конкурсні завдання присвячені творчості
композиторів Дж.Гершвіна та М.Скорика.
Перша група (13-16 років)
І тур (заочний)
Виконати письмове творче завдання в об’ємі 1 сторінки А4 на тему: «Джаз і
я». Письмову роботу необхідно подати не пізніше, ніж за місяць до початку
ІІ-го туру. Письмова робота повинна бути надіслана за адресою:
87515, м. Маріуполь, пр. Миру (Леніна) 5/62 або у електронному вигляді в
одному листі на електрону адресу muzuch@meta.ua.
Критерії оцінки:
- зміст;
- логіка у викладенні матеріалу;
- мовна лексика.
ІІ тур
1. Тестування
2. Анкетування
3. Вікторина
Конкурсні завдання охоплюють питання про життєвий та творчий шлях
композиторів Дж.Гершвіна та М.Скорика, знання творів композитора, які
вивчаються за програмою «Українська та зарубіжна музична література» для
музичних шкіл.
Критерії оцінки:
- кожна вірна відповідь у тесті оцінюється в 1 бал;
- кожна повна відповідь на питання анкети оцінюється в 1 бал;
- кожен номер вікторини оцінюється в 4 бали (номер вікторини повинен
мати відповідь на питання щодо жанру твору, назви твору, частини або
дії твору, вказувати партію або назву вокального номеру)
СПИСОК ТВОРІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТА ВІКТОРИНИ
Джордж Гершвін
1. Симфонічна поема «Американець у Парижі» - загальна тема (тема
прогулянки)
2. Опера «Порги і Бесс»:

а) колискова Клари;
б) тема кохання Порги і Бесс;
в) тема (пісня) Спортінг-Лайфа
3. Рапсодія в стилі блюз:
а) три основні теми;
б) тема ліричного епізоду перед кодою
4. Пісня «The Man I Love»
Мирослав Скорик
1. Карпатський концерт
2. Гуцульський триптих
3. Партита №5 для ф-но
4. Мелодія ля-мінор з к/ф «Высокий перевал»
ЛІТЕРАТУРА
1. Казак І.І. Музична література (для музичних шкіл)
2. Журнал «Музична школа»
Друга група (для студентів І-ІV курсів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації)
Конкурс з музичної літератури буде проходити у два тури. У конкурсі
можуть брати участь студенти І-ІУ курсів музичних училищ спеціалізації
«Теорія музики», студенти виконавських відділів та учні старших класів
теоретичних та виконавських відділів середніх спеціальних музичних
закладів, педагогічних коледжів, училищ культури.
І-й тур (заочний)
Письмова робота з музичної літератури за темою «Мирослав Скорик –
гордість України» подається у письмово-друкованому вигляді (1-2 сторінки
А4). Письмову роботу необхідно подати не пізніше, ніж за місяць до початку
ІІ-го туру. Письмова робота повинна бути надіслана за адресою:
87515, м. Маріуполь, пр. Миру (Леніна) 5/62 або у електронному вигляді в
одному листі на електрону адресу muzuch@meta.ua. Окремим аркушем треба
подати повні відомості про автора: І.П.Б., рік народження, навчальний
заклад, фах, курс, І.П.Б. педагога, що підготував учня до конкурсу.
Критерії оцінки:
- Зміст
- Логіка у викладенні матеріалу
- Мовна лексика
Відсутність письмової роботи не виключає участі в усному турі, але
переможець буде визначатись з огляду на поєднання результатів обох турів.
ІІ-й тур
1. Конкурсні завдання, присвячені творчості композиторів Дж.Гершвіна та
М.Скорика у вигляді тестування та анкетування.
За кожну правильну відповідь учасник отримує 1 бал.
2. Музична вікторина з творів Дж.Гершвіна та М.Скорика.
Кожен номер вікторини оцінюється в 4 бали (номер вікторини повинен мати
відповідь на питання щодо жанру твору, назви твору, частини або дії твору,
партії, теми або назви вокального номера).

СПИСОК ТВОРІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТА ВІКТОРИНИ
Джордж Гершвін
1. Симфонічна поема «Американець у Парижі»
2. Опера «Порги і Бесс»
3. Рапсодія в стилі блюз
4. Пісня «The Man I Love»
Мирослав Скорик
1. Карпатський концерт
2. Гуцульський триптих
3. Партита №5 для ф-но
4. Мелодія ля-мінор з к/ф «Высокий перевал»
Визначення переможців та заохочення учасників Конкурсу
Для оцінювання учасників та визначення переможців Конкурсу
утворюється журі Конкурсу, до складу якого входять провідні фахівці в
галузі музичної освіти та мистецтва.
Переможці Конкурсу визначаються шляхом голосування журі
Конкурсу.
Рішення журі оформлюється протоколом, який є підставою для
видання наказів.
Для кожної вікової категорії кожної номінації Конкурсу передбачено
наступні нагороди:
Диплом та звання лауреата конкурсу І ступеню;
Диплом та звання лауреата конкурсу ІІ ступеню;
Диплом та звання лауреата конкурсу ІІІ ступеню;
Диплом та звання дипломанта конкурсу.
Викладачі та концертмейстери лауреатів конкурсу отримують диплом
«За підготовку лауреата».
Учасники Конкурсу, які не отримали звання, отримують грамоту «За
участь у конкурсі».
Учасники Конкурсу, які отримали звання, беруть участь у галаконцерті конкурсу.
У разі виявлення високого рівня майстерності, артистичності, культури
виконання та оригінальності режисерського рішення конкурсного номеру за
рішенням журі може бути присуджено «Гран-прі» Конкурсу.
За результатами оцінювання конкурсних виступів журі приймає
рішення про:
присудження всіх нагород, визначених цим положенням;
присудження окремих нагород, визначених цим положенням;
присудження «Гран-прі» Конкурсу.
За
наявності
фінансування,
Переможці
Конкурсу
також
нагороджуються цінними подарунками або преміями, розмір яких у

відповідному році визначається наказом управління культури і туризму
Донецької обласної державної адміністрації.
Фізичні особи, підприємства та організації незалежно від форми
власності мають право звернутись до Організатора з пропозицією про
встановлення додаткових заохочувальних премій, призів та інших відзнак
для учасників Конкурсу.

