
ПОЛОЖЕННЯ І ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  КОНКУРСУ 

МОЛОДИХ ВИКОНАВЦІВ НА ДУХОВИХ ТА УДАРНИХ 

ІНСТРУМЕНТАХ ПАМ’ЯТІ  Я. В. ВЕРХОВИНЦЯ 

15 - 17 квітня 2022 року 

Номінація: флейта, гобой, фагот 

 

1.Загальні положення 

1.1.  Засновник  конкурсу  

Київська муніципальна академія музики ім.Р.М.Глієра  

1.2.  Організатори конкурсу: 

- Міністерство культури та інформаційної політики України 

-  Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

- Київська муніципальна академія музики ім.Р.М.Глієра 

- Музична академія «ДоМіарт» 

1.3. Періодичність та місце проведення конкурсу 

Захід проводиться щороку на базі Київської муніципальної академії музики 

ім. Р.М.Глієра  (м. Київ, вул. Льва Толстого, 31) 

1.4. Мета конкурсу 

   І Всеукраїнський конкурс молодих виконавців на духових та ударних 

інструментах пам’яті  Я.В.ВЕРХОВИНЦЯ  проводиться на базі Київської 

муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра з метою виявлення музично-

обдарованої молоді та сприяння розкриттю її творчої індивідуальності, 

підвищення рівня виконавської майстерності учнів, збереження, 

популяризація та подальший розвиток української школи виконавства на 

духових та ударних інструментах. Конкурс має на меті, також, пропаганду 

творів українських композиторів, збагачення культурних здобутків народу 

України, обмін науково-методичним досвідом навчання, майстерності на 

духових та ударних інструментах, встановлення творчих контактів і 

зміцнення зв’язків з регіонами України у галузі духового музичного 

мистецтва.  



1.5.  Конкурсна номінація: 

флейта, гобой, фагот 

1.6. Дата проведення конкурсу:  

Конкурс проводиться з 15 по 17 квітня  2022 року 

 

2. Умови та порядок проведення Конкурсу: 

2.1. У конкурсі можуть брати участь виконавці на  духових інструментах у 

номінаціях флейта, гобой, фагот, які на час проведення конкурсу є учнями 

дитячих мистецьких шкіл, студентами середніх музичних навчальних 

закладів України.  

2.2. Конкурс проводиться у двох  вікових  категоріях : 

І категорія   з 14  до  16 років (включно)  

ІІ категорія  з 17  до 19 років (включно)  

Вік учасників враховується на день початку проведення Конкурсу.  

Кожен конкурсант за бажанням та згідно заявки має право увійти в старшу 

вікову категорію. 

Конкурс проходить у 2 тури:  

І тур – відбірковий (дистанційна форма виступу) 

ІІ тур – форма публічного виступу. 

Технічні вимоги по запису відео І туру: 

 виступ конкурсанта може бути відзнятий будь-якими доступними для 

учасників засобами (за допомогою професійної або непрофесійної 

відеокамери, фотоапарату (горизонтальне положення)) в режимі - Full 

HD video 1920 Х 1080 з частотою 25 або 50 кадрів/сек. (виконаний не 

раніше  1 січня 2022 року); 

 відеозйомка може бути здійснена на сцені, в актовій залі або подібному 
приміщенні, або за вашим бажанням;  

 відеозйомка повинна проводитися без виключення і зупинки 
відеокамери, з початку і до кінця виконання творів, без монтажу. Не 

вмикайте заголовки, загасання або відеопереходи; 
 



 кожен учасник повинен завантажити невідредаговане відео високої 

чіткості (HD) свого виконання в YouTube та відправити  URL-

посилання зі своїм додатком, а також заявку на участь до 25 березня 

2022 року на електронну адресу Конкурсу; 

 персональні дані учасника Конкурсу (прізвище, ім’я, вік та заклад 

освіти та конкурсна програма) у відзнятому матеріалі не 

оприлюднюються 

2.3. Порядок перегляду відеозаписів у І турі Конкурсу визначається за 

датою отримання заявки від учасника шляхом присвоєння йому порядкового 

номеру. 

2.4. Оцінювання виступів здійснюється членами журі в період із 26 березня  

по 3 квітня 2022 року. 

2.5. Результати І туру будуть опубліковані 3 квітня 2022 року на сторінці 

Конкурсу Facebook. 

2.6.  Документи та заявки для участі у конкурсі слід надсилати до 

25.03.2022р. року лише в електронному вигляді на адресу електронної 

пошти: glierwinds@glieracademy.org 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ: 

- заява встановленої форми; 

- копію свідоцтва про народження, ID карти або копію відповідних 

сторінок паспорту та ідентифікаційний код учасника Конкурсу; 

- кольорове фото (JPG, 300 dpi); 

- коротку творчу біографію (Word, до 700 символів); 

- скан чеку про оплату вступного внеску. 

2.7.  Зміни у заявленій програмі не допускаються. Документи подані із 

запізненням або в неповному обсязі не розглядаються. Документи, надіслані 

до оргкомітету конкурсу, відправникам не повертаються. 

2.8.  Обов'язковий реєстраційний  вступний внесок кожного претендента 

становить : 

І категорія – 500 грн. 

II категорія – 750 грн. 

Без оплати вступного внеску претенденти до участі в конкурсі не 

допускаються.  
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Всі витрати пов’язані з участю в Конкурсі (проїзду, проживання, харчування) 

здійснюється за рахунок учасників. 

2.9. Після розгляду поданих документів оргкомітет надсилає повідомлення 

про право участі в конкурсі 

Відмова від участі у конкурсному прослуховуванні не дає права на 

повернення реєстраційного внеску 

В разі форс-мажорних обставин (карантин тощо) конкурсні 

прослуховування відбудуться в онлайн режимі. 

 

 Рахунки для оплати 

Реквізити рахунку : 

Фізична особа - підприємець Кочерженко Олег Олександрович  

Юридична адреса: Україна, 03150 м. Київ, вул. Ковпака,17 кв., 137  

Код ЄДРПОУ 2530012817  

р/р UA423052990000026002030104397 в АТ КБ «Приватбанк»  

виписка з ЄДР від «22» березня 2016 року номер запису: 20700000000015975  

тел. 050 330 93 23  

Генеральний продюсер   /ФОП О.О.Кочерженко/ 

або на карту ПРИВАТ БАНК  

5169330521807468  Кочерженко Олег Олександрович 

Призначення платежу: за участь у конкурсі 

 

  

3. Журі конкурсу 

- до складу журі входять провідні митці та викладачі; 

- журі конкурсу працює відповідно до "Положення про журі"; 



- журі має право прийняти рішення про припинення виступу, якщо він 

перевищує встановлений регламентом час; 

- рішення журі  конкурсу на всіх його етапах є остаточним, обговоренню, 

перегляду чи оскарженню не підлягає; 

- журі має право не присуджувати всі премії або ділити їх між 

конкурсантами; 

- за рішенням журі надається спеціальна премія «Гран-Прі». 

 

4. Нагороди, призи 

4.1. Переможці кожної номінації та вікової категорії нагороджуються 

дипломами та  подарунками.  

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ: 

Учасники І КАТЕГОРІЇ (з 14 до 16 років включно) по всіх номінаціях 

виконують: 

І тур : довільна програма, або виконання одного з  творів ІІ туру  за вибором 

учасника (ці) до 10 хвилин 

ІІ тур: два різнохарактерних твори (один з яких - твір українського 

композитора) 

 1.Твір великої форми (концерт, соната – 1 або 2-3 частини, варіації, фантазії, 

рапсодії)  

 2.Твір кантиленного або віртуозного характеру.  

 Тривалість звучання програми до 15 хвилин. 

Учасники ІI КАТЕГОРІЇ (з 17 до 19 років включно) по всіх номінаціях 

виконують:  

І тур: : довільна програма, або виконання одного з  творів ІІ туру  за вибором 

учасника (ці) до 10 хвилин 

ІІ тур : три твори (один з яких - твір українського композитора) 

1.Твір великої форми (концерт, соната – 1 або 2-3 частини, варіації, фантазії, 

рапсодії)   



2.Твір кантиленного характеру  

3.Твір віртуозного характеру 

 Тривалість звучання програми до 20 хвилин. 

Програма виконується напам’ять 

 

Адреса конкурсу: 

   І Всеукраїнський конкурс молодих виконавців на духових та ударних 

інструментах пам’яті Я.В.ВЕРХОВИНЦЯ   

01032 м. Київ, вул. Л.Толстого-31, КМАМ ім. Р.М.Глієра 

 

Контакти: 

Кузьменко Ганна Юріївна- виконавчий директор конкурсу 

Тел. +38(066)9509648 ( Viber, Telegram) 

        +38(063)5881544 

e-mail: glierwinds@glieracademy.org 
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