
музичної літератури
оголошує 

на краще виконання творів
пам’яті покровителя нашого навчального закладу
композитора Семена Степановича Гулака

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
� вивчення і популяризація 
� духовне збагачення та творч
� формування і виховання художнього смаку

� підтримка національно свідомої

           КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
технічний рівень володіння музичним матеріалом; 

виконавської інтерпретації; манера, традиція виконання; 

артистизм виконання. 

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ
іншій номінації, виконує одн
минулого або сучасності, опуси
масових жанрів, обробки фольклорних джерел, власні 
напрацювання.  

ПИСЬМОВІ ЗАЯВКИ
керівник/викладач, концертмейстер
композитор, аранжувальник 
К.Л.Галушко (ауд. 201) 

НОМІНАЦІЇ: Кращий вокаліст 

                                                                        

Кращий виконавець

Кращий ансамбль

Кращий авторський твір

ВІДЗНАКИ: Переможці нагороджуються пам’ятними дипломами 
подарунками. Лауреати беруть участь 
присвяченому С.С.Гулаку-Артемовсько

 

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ
                                                      
Конкурсні прослуховування 
Концерт лауреатів 

Положення  

про VІІІ училищний 

конкурс 
 

НА КРАЩЕ ВИКОНАННЯ 

ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ

КОМПОЗИТОРІВ 
 

Циклова комісія теорії музики і 
музичної літератури  за підтримки адміністрації 

оголошує черговий восьмий загально училищний 
творів українських композиторів. Конкурс присвячується 
нашого навчального закладу – славетного співака і 

композитора Семена Степановича Гулака-Артемовського. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ:  
вивчення і популяризація української музичної спадщини; 

збагачення та творчий ріст молодих талантів; 
виховання художнього смаку та 

виконавської культури молодих 
свідомої музично обдарованої молоді.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ: Вибір оригінальної композиції; 

володіння музичним матеріалом; 

виконавської інтерпретації; манера, традиція виконання; 

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ: Кожен учасник конкурсу, який бере участь 
виконує одну композицію – твори вітчизняних композиторів 

опуси академічного спрямування та 
масових жанрів, обробки фольклорних джерел, власні 

ПИСЬМОВІ ЗАЯВКИ за вказаною формою: ПІП; творчий 
, концертмейстер; контактний телефон; номінація; назва твору, 

композитор, аранжувальник − подавати Л.М.Яворській (ауд. 312), О.Ю.Помогайбо

Кращий вокаліст – виконавець академічного спрямування

                                                                        - виконавець естрадної пісні

Кращий виконавець-інструменталіст. 

Кращий ансамбль. 

Кращий авторський твір 

Переможці нагороджуються пам’ятними дипломами 
подарунками. Лауреати беруть участь у святковому концерті вітчизняної музики, 

Артемовському. 

ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ: Заявки щодо участі у конкурсі приймаються 

                                     до 11 лютого 20
Конкурсні прослуховування 12 – 15 лютого.  
Концерт лауреатів – 26 лютого 2020 року. 

училищний 

НА КРАЩЕ ВИКОНАННЯ 

ИХ 

 

теорії музики і 
адміністрації училища 

загально училищний конкурс 
. Конкурс присвячується 

славетного співака і 

культури молодих музикантів; 
музично обдарованої молоді. 

ибір оригінальної композиції; художній та 

володіння музичним матеріалом; переконливість 

виконавської інтерпретації; манера, традиція виконання; виразність та 

, який бере участь у тій чи 
твори вітчизняних композиторів 

академічного спрямування та зразки музики 
масових жанрів, обробки фольклорних джерел, власні композиторські 

казаною формою: ПІП; творчий 
; контактний телефон; номінація; назва твору, 

подавати Л.М.Яворській (ауд. 312), О.Ю.Помогайбо, 

академічного спрямування. 

пісні. 

Переможці нагороджуються пам’ятними дипломами та цінними 
концерті вітчизняної музики, 

у конкурсі приймаються  

лютого 2020 року.  


