
ПОЛОЖЕННЯ  

Х  ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ – ОГЛЯДУ  

ЮНИХ ПІАНІСТІВ ОЛЕНИ ВЕРИКІВСЬКОЇ 

24-26 березня 2023 

 

Х Всеукраїнський конкурс – огляд юних піаністів Олени Вериківської  

проводиться у два тури: 

І тур – відбірковий – проходить безпосередньо у спеціалізованих початкових 

мистецьких навчальних закладах; 

ІІ тур — прослуховування відео записів програм переможців І відбіркового туру 

конкурсним журі  

 

Репертуарні вимоги 

 

 4-6 класи. 

1. Етюд. 

2.Твір українського композитора. 

3.Вільна програма. 

Тривалість виступу  

до 10  хвилин. 

 

7- 9 клас. 

1. Етюд. 

 2. Твір українського композитора. 

 3. Твір великої форми - варіації або частина сонати (сонатне алегро) 

4. Один твір за вибором учасника. 

Тривалість виступу  до 15  хвилин. 

 

Всі твори конкурсної програми виконуються напам’ять. 

Зміни в заявленій програмі не допускаються. 

 

Для участі у ІІ турі конкурсу учаснику необхідно: 

 до 01 березня 2023 року надіслати заявку на електронну адресу Конкурсу-

огляду   verykivska@glieracademy.org за формою (див. Додаток №1); 

 разом із заявкою надати ПОСИЛАННЯ на ВІДЕО ЗАПИС своєї програми в 

Youtube; 

 до заявки додати скановану копію свідоцтва про народження. 

Журі у складі викладачів КМАМ ім. Р.М.Глієра та викладачів спеціалізованих 

початкових мистецьких навчальних закладів прослуховує записи,  проводить 

оцінювання виступів учасників ІІ туру і визначає переможців. Переможці 

mailto:verykivska@glieracademy.org


нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів у кожній групі, заохочувальними 

дипломами, інші учасники — 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. 

 

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. 

Дипломи будуть доступні для скачування на сайті Київської муніципальної 

академії музики ім. Р. М. Глієра  після 10 квітня 2023 року. 

  

Учасники Конкурсу-огляду зобов’язані: 

—       до початку проведення Конкурсу-огляду ознайомитися з порядком і 

правилами  його проведення; 

—       своєчасно подати заявку на участь; 

 

Фінансові умови Конкурсу-огляду 

Участь у Х Всеукраїнському конкурсі – огляді юних піаністів Олени Вериківської 

є безкоштовною для всіх учасників. 

 

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

Надання заявки на участь у Конкурсі-огляді підтверджує згоду учасника з усіма 

умовами та вимогами Конкурсу та 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 участь у ІІ турі Конкурсу-огляду для переможців І туру (на 

офіційному бланку школи) 

 

https://projekt.glieracademy.org/wp-content/uploads/2022/02/dodatok1_verikivska_2022.pdf

