ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету
Тростянецької міської ради
№ ___ ВІД « __________ »

_______________________ 2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс класичної музики
ім. П.І. Чайковського

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
всеукраїнський конкурс класичної музики імені
п.і.чайковського (далі - конкурс) започатковани й тростянецькою
міською радою сум ської області (Засновник).
1.2.
О рганізаторам и конкурсу є відділ культури, туризму, молоді
та спорту Тростянецької міської рад и,тростянецька дитяча музична
ш кола (далі - Організатори).
1.3.
Конкурс проводиться за підтримки Міністерства культури
України, сум ської обласної д ер ж авної адміністрації, гром адської
організації «Тростянецький районний клуб ш анувальників творчості
п.і. чайковського».
1.4.
Конкурс проводиться у р ам ках М іж народ ного фестивалю
класичної музики «чайковський-РЕБТ».

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
2.1. головною метою конкурсу є популяризація творчості
п.і.чайковського, українського класичного, сучасного мистецтва,
творчий розвиток та духовне збагачення тал анови тої молоді.
2.2.

Завдання конкурсу:

2.2.1. Виявлення та підтрим ка талановитих виконавців;
2.2.2. Обмін досвідом творчої діяльності кращ их музикантів;
2.2.3. Розш ирення культурних та інформаційних зв’язків;
2.2.4. залучення ш анувальників класичного, сучасного мистецтва
з України та інших країн світу;
2.2.5. сприяння створенню платформи для нових культурномистецьких заходів, які сформують імідж міста Тростянець як
культурної столиці Слобож анщ ини.

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
3.1.
Конкурс проводиться щ орічно в місті тростянець Сумської
області на базі п а м ’ятки архітектури XVIII ст. головного будинку
садиби л.є. кеніга та фортеці «круглий Двір» в р ам ках м іж наро д но го
фестивалю класичної музики «Чайковський-FEST» у форматі OPEN AIR.
3.2.
терміни та місце проведення конкурсу визначаються
о р ган ізатор ам и та затвердж ую ться засновником.
3.3. У разі потреби, за поданням організаторів, засновник може в
установл еном у порядку вносити зміни до полож ення про
всеукраїнський конкурс класичної музики ім. П.І. чайковського (далі положення).
3.4.

проведення І конкурсу відбудеться у два тури:
I тур (відбірковий): з 02 квітня по 10 травня 2018 року;
II тур (фінальний): 25-27 травня 2018 року.
02 КВІТНЯ - 10 травня 2018 р.

І тур: прийом заявок, прослуховування за надісланим и матеріалами).
25 травня 2018 р.
Урочисте відкриття М іж народ ного фестивалю класичної музики
«Чайковський-РЕБТ» та всеукраїнського конкурсу класичної музики
ім. П.І. чайковського.
26-27 травня 2018 р.
Проведення II туру Конкурсу: конкурсні прослуховування,
урочисте закриття М іж народ ного фестивалю класичної музики
«Чайковський-РЕБТ» та всеукраїнського конкурсу класичної музики
ім. П.І. чайковського, нагородж ення перемож ців конкурсу
лауре атів І премії та володарів гр ан-пр і на гала-концерті.

3.5. Для участі у конкурсі запрош ую ться учні та викладачі
мистецьких шкіл, інших закладів естетичного виховання дітей та
молоді; студенти та викладачі вищих навчальних закладів
м истецького спрямування, незалеж но від відомчої підпорядковс
3.6. для участі у конкурсі уч асн и кам необхідно у період з 02
квітня до 02 травня подати:
• заповнен у заявку на участь у конкурсі та письмову згоду
на обробку персональних д ани х (відповідно до чинного
законодавства) встановленого зразка (додається);
• копію свідоцтва про народж ення або паспорта;
• переможці конкурсу та інші учасники, які нагородж ую ться
(заохочуються) м аю ть подати копію облікової картки
платників податків уч асн и ка ( уповноваж еної особи
учасника), викладачів та концертмейстерів. (Для осіб, які
через свої релігійні переконання відмовились від прийняття
реєстраційного ном ера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний контролю ю чий орган необхідно надати копію відмітки в паспорті про право
здійсню вати будь-які платежі за серією та номером
паспорта);
• кольорове фото уч асн и ка в електронном у вигляді для
подальш ого висвітлення результатів в змі;
• відеозапис конкурсного твору у виконанні учасника, згідно
з пунктом 4.2 розділу 4 цього положення.
3.7.
заявка, за формою встановленого зразка, згідно з пунктом 3.6
розділу 3 цього положення, копія свідоцтва про народж ення або
п аспор та надсилаю ться з прим іткою «на конкурс» до Відділу
культури, туризму, молоді та спорту тростянецької міської ради за
електронною адресою:
tchaikovsky-fest@ukr.net
контактні телефони:
+38(05458) 5-44-34, +380954030091, +380661957497.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
4.1.

виступ учасників проводиться в номінаціях:

4.1.1. «Фортепіано» (солісти).
Вікові категорії:
1 -14-18 років (виступ до 15 хвилин):
II -19-25 років (виступ до 20 хвилин),
пр ограм ні вимоги: дві різнохарактерні п’єси:
1. П’єса П.І. чайковського:
2. П’єса українського автора за вибором учасника.
4.1.2. «Струнні інструменти» (скрипка, альт, віолончель) солісти.
Вікові категорії:
1 -14-18 років (виступ до 15 хвилин):
II -19-25 років (виступ до 20 хвилин),
пр ограм ні вимоги: дві різнохарактерні п’єси:
1. П’єса П.І. чайковського:
2. П’єса українського автора за вибором уч асн и ка
4.1.3. «Сольний спів» (академічний).
Вікові категорії:
I - 1 4 - 2 0 років (виступ до 15 хвилин):
II- 21-30 років ( виступ до 15 хвилин).
пр ограм ні вимоги:
1. Ром анс П.І. чайковського;
2. Твір за вибором учасника.
4.2.

Конкурс проводиться у два тури:

I тур - відбірковий, здійснюється на основі над іслан ого
відеозапису одного твору (з конкурсної програми), в електронном у
вигляді.
Вимоги до відеозапису: відеозапис відсилається у форматі МР4
(документи та відеозапис необхідно відправляти одним електронним
листом (баж ано заар хівовано \ZinRAR). Разом з відеозаписом
надсилається заява за зразком, що додається до полож ення та копія
свідоцтва про народж ення або паспор т в електронном у вигляді),
загальний розмір файлів не повинен перевищ увати 150 Мб.
II тур - фінальний, проводиться згідно з пр ограм ни м и вимогами
пунктів 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3. та 4.2. розділу 4 цього положення. Участь у II турі
беруть учасники, запрош ені журі за підсум кам и І туру.

4.3.
квітня).

Вік уч асн и ка визначається на д ату проведення кон

4.4. її тур конкурсних прослуховувань проводиться публічно,
п р о гр а м а виконується н а п а м ’ять.
4.5. поряд ок виступів учасників у II турі на конкурсі визнач
Оргкомітетом м етодами ж еребкування або алф авітного порядку.
4.6. Оргкомітет залиш ає за собою право регулю вати кількість
конкурсантів.

ЖУРІ КОНКУРСУ
5.1.
оцінку виконання учасників конкурсу здійснює журі, скл ад
журі формується за кож ною ном інацією окрем о з числа
проф есорсько-викладацького скл ад у вищих навчальних закладів
мистецтв, освіти і культури, відомих діячів м истецтва України та світу,
заслуж ених працівників освіти і культури, провідних виконавців.
5.2. журі конкурсу оцінює виступи учасників за 12-ти бальною
систем ою та визначає перемож ців у всіх вікових категоріях за
наступним и критеріями:
номінації «Фортепіано», «Струнні інструменти»
• виконавська майстерність:
• відповідність репертуару виконавським можливостям і
віковій категорії:
• перед ача стилістичних та ж анрових особливостей
виконуваних творів:
• сценічна культура та артистизм
номінація «Сольний спів»
• чистота інтонування:
• технічний рівень:
• володіння голосовим апаратом :
• сценічна культура та артистизм

5.3.
За рішенням журі перем ож цями конкурсу
учасники, які набрали найбільш у кількість балів та отримують
• л а у р е а та з врученням д иплом а володаря гран-прі;
• л а у р е а та з врученням диплом ів I, II, III ступенів
(у кожній категорії, кожній номінації);
для перемож ців конкурсу встановлені такі нагороди:
• диплом володаря гр ан-пр і та премія 3 0 0 0 грн.
(у кожній категорії, кожній номінації);
• диплом л а у р е а та І премії та премія 1500 грн.
(у кожній категорії, кожній номінації);
• диплом л а у р е а та II премії та премія 1200 грн.
(у кожній категорії, кожній номінації);
• диплом л а у р е а та III премії та премія 1000 грн.
(у кожній категорії, кожній номінації);
• залеж но від досягнутих конкур сантам и результатів і у
м еж ах встановленої суми премій журі м ає право: присудити
не всі премії; розділити премії між виконавцями; нагородити
учасників спеціальним и призами.
5.4.

Усім конкурсантам видається диплом учасника.

5.5. володарі гран-прі та лауре ати І премії будуть нагородж ені
на урочи стом у закритті всеукраїнського конкурсу класичної музики
ім. п.і. чайковського.
5.6. журі м ає право:
• не присудж увати призові місця;
• нагород ж увати д иплом ам и учасників конкурсу
за кращ е виконання окремих творів.
5.7. за ініціативи установ, організацій, підприємств, спонсорів та
м еценатів можуть д од атково встановлю ватися заохочувальні премії,
призи, інші відзнаки, всі нагороди погоджую ться з журі.
5.8. Рішення журі оформлюється у вигляді протоколу, є остаточним
і оскарж енню не підлягає.

(ФІНАНСОВІ УМОВНІ
6.1. Ф інансування організації та проведення конкурсу
здійснюється Тростянецькою міською р ад ою та Міністерства культури
України відповідно до затвердж еного кош торису витрат.
6.2. Конкурс може ф інансуватися за рахунок благодійних
внесків, спонсорської д опом оги та інших надходж ень не заборонених
чинним законод авством України.
6.3. витрати на відрядження учасників конкурсу та
супроводж ую чих їх осіб (проїзд, проживання, харчування) несуть
організації, що їх відряджають, безпосередньо учасни ки чи спонсори.
Учасникам буде н а д а н а інформація щ одо закладів прож ивання та
харчування.
6.4. Благодійний внесок за участь у II турі конкурсу становить 250
грн. і перераховується на вказаний організатор ам и рахунок.
Конкурсанти, які беруть участь в декількох номінаціях, сплачую ть
за кож ну ном інацію окремо.
для перемож ців конкурсу встановлені такі нагороди:
• диплом володаря гран-прі та премія 3 0 0 0 грн.
(у кожній номінації);
• диплом л а у р е а та І премії та премія 1500 грн.
(у кожній ном інації кож ної вікової категорії);
• диплом л а у р е а та II премії та премія 1200 грн.
(у кожній ном інації кож ної вікової категорії);
• диплом л а у р е а та III премії та премія 1000 грн.
(у кожній ном інації кож ної вікової категорії)

