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Директорам 

навчальних закладів 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про ХІХ Всеукраїнський конкурс виконавців 

на духових та ударних інструментах 

«Дніпровські сурми» 

  

Конкурc проходитиме 26 - 28 березні 2010 року на базі Черкаського 

музичного училища ім. С.С.Гулака-Артемовського 

 

 Організатори конкурсу 

- Управління культури і туризму Черкаської облдержадміністрації 

- Управління у справах сім’ї, молоді та спорту 

- Черкаське музичне училище  

Мета конкурсу – виявлення найбільш обдарованої молоді, популяризації 

академічного виконавства на духових та ударних інструментах, обмін 

педагогічним досвідом, удосконалення методик викладання гри на духових 

та ударних інструментах та пропаганда кращих творів сучасних зарубіжних 

та українських композиторів. 

 

КОНКУРСНІ ВИМОГИ 

У конкурсі беруть участь студенти І-ІІІ курсів музичних училищ та учні 

старших класів середніх спеціальних музичних шкіл. 

І категорія:  солісти-виконавці на таких музичних інструментах: 

флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон,  валторна, труба, тромбон, туба, 

ударні інструменти. 

   -  два різнохарактерні твори, один з яких  - твір великої форми. 

ІІ категорія:  ансамблі  

1 група – оркестрові дерев’яні духові інструменти 

2. група оркестрові  мідні духові інструменти  

- два різнохарактерні твори 

Тривалість виступів до 15 хвилин. 



Порядок виступів учасників конкурсу визначається жеребкуванням. 

Виступи оцінюються за 10-ти бальною шкалою. Рішення журі є остаточним. 

Переможці нагороджуються грамотами та дипломами лауреатів. 

 Оплата всіх витрат, пов’язаних з участю у конкурсі (приїзд, 

проживання, харчування конкурсантів та супроводжуючих осіб), 

здійснюється за власні кошти або за  рахунок відряджуючої організації. 

 
 

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНКУРСУ 

 

26  березня  – заїзд учасників 

16.00 – урочисте відкриття ХІХ Всеукраїнського конкурсу виконавців на 

духових та ударних інструментах «Дніпровські сурми». Концерт за участю 

викладачів та студентів спеціалізації «оркестрові духові та ударні 

інструменти» Черкаського музичного училища. Жеребкування учасників 

конкурсу. 

 

27 березня   

9.00 – 17.00 – конкурсні прослуховування солістів-виконавців. 

18.00 – круглий стіл за участю учасників конкурсу, викладачів, 

концертмейстерів,   представників оргкомітету та журі.  

 

28 березня  

9.00 – 13.00 – конкурсні прослуховування ансамблів. 

14.00 – нагородження переможців та заключний концерт лауреатів ХІХ 

Всеукраїнського конкурсу виконавців на духових та ударних інструментах 

«Дніпровські сурми». 

16.30 – від’їзд учасників конкурсу 

 

 Заявки на участь у Конкурсі та кількість місць на проживання 

надсилаються до 01.03.2010 року за адресою: 

 

ХІХ Всеукраїнський конкурс «Дніпровські сурми» 

Черкаське музичне училище ім. С.С.Гулака-Артемовського 

вул. Б.Вишневецького, 6, м. Черкаси, 18000  

тел: (0472) 374248,   т/факс 374248 

e-mail: muza-p@neocm.com 

Директор училища – Хороший Валентин Іванович 

Заступник директора з навчальної роботи – Сергієнко Є.О. 

Голова циклової комісії духових та ударних інструментів – 

Богомол Василь Іванович – 0969395139,  член оргкомітету - 

Оношко Анатолій Миколайович  – 0633413537 
 

 

 

 



 

 

Заявка на участь у конкурсі виконавців 

на духових та ударних інструментах 

«Дніпровські сурми» 

 

Прізвище, ім’я та по батькові_______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Курс конкурсанта________________________________________________ 

 

Навчальний заклад_______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Інструмент______________________________________________________ 

 

Прізвище, ім’я та по батькові викладача ____________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Прізвище, ім’я та по батькові концертмейстера ______________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Конкурсна програма 

 

 

 

 

 

Тривалість звучання ________ хвилин 

 

З умовами конкурсу згоден _____________________________________ 

    (підпис учасника конкурсу) 

 

«______»_________________________2010 р. 

 

 

 Дирекція училища рекомендує_________________________________ 

     (прізвище, ініціали учасника) 

 

 

            М.П. 

 

                                     

                                                   ________________________________________ 

                                                       (підпис керівника навчального закладу) 

         


