
ПОЛОЖЕННЯ 

про перший міський конкурс юних піаністів – учнів ПСМНЗ  

м.Хмельницького 

  

І. Загальні положення 
Організатором першого міського конкурсу юних піаністів – учнів ПСМНЗ 

м.Хмельницького (далі – конкурс) є Хмельницька дитяча музична школа №1 імені 

Миколи Мозгового за підтримки Управління культури і туризму Хмельницької 

міської ради.    

Конкурс проходить в місті Хмельницькому 29-30 березня 2018 року.  

 

ІІ. Мета та завдання конкурсу 

Підтримка юних найбільш обдарованих піаністів міста, підвищення 

виконавської майстерності учнів ПСМНЗ, пропаганда серед учнівської молоді 

кращих зразків української та світової фортепіанної музики. А також обмін 

досвідом навчально-виховної роботи викладачів ПСМНЗ, методики викладання гри 

на інструменті.  

 

ІІІ. Номінації та програмні вимоги 

Номінація А “Сольне виконання” (2 різнохарактерні п’єси). 

Номінація В “Фортепіанний ансамбль” (2 різнохарактерні п’єси). 

Номінація С “Соліст з оркестром” (1 або 2 і 3 чч. фортепіанного концерту у 

супроводі другого фортепіано). 

 

ІV. Вікові категорії 
І категорія – учні ПСМНЗ віком 7 – 9 років. 

ІІ категорія – учні ПСМНЗ віком 10 – 12 років. 

ІІІ категорія – учні ПСМНЗ віком 13 років і старші. 

Вік конкурсанта визначається станом на дату проведення конкурсу.  

 

V. Порядок проведення конкурсу 

Для участі в конкурсі конкурсант до 10 березня 2018 року подає заявку згідно 

зразка (з поміткою заявка на конкурс). 

До заявки додається копія свідоцтва про народження конкурсанта. Вся 

інформація надсилається в електронному вигляді на e-mail: dmsh1@ukr.net 

Телефони для довідок: (0382) 79-49-33, 096 239 7200. 

Реєстрація учасників конкурсу відбудеться 28 березня 2018 року з 14.00 до 

16.00 год. в концертній залі школи. Початок виступу кожної номінації буде 

оголошено одразу після реєстрації.  

29 березня 2018 року – конкурсне прослуховування учасників (концертна зала 

Хмельницької дитячої музичної школи №1 імені Миколи Мозгового).  

30 березня 2018 року: 

1) Майстер-клас від члена журі. 

2) Оголошення результатів та нагородження переможців, учасників конкурсу. 

3) Гала-концерт переможців.  
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VІ. Нагороди учасникам конкурсу 

Переможцям конкурсу у кожній віковій категорії вручаються дипломи І, ІІ, ІІІ 

ступенів. Грамоти за участь у конкурсі вручаються всім учасникам конкурсу.  

За рішенням журі можливе присвоєння Гран-Прі, а також можливе 

нагородження спеціальним призом.  

Рішення журі є остаточним і перегляду не підлягає.  

 

VІІ. Журі конкурсу 

Склад журі формується оргкомітетом.  

До складу журі конкурсу входять провідні висококваліфіковані спеціалісти 

різного рівня.  

 

VІІІ. Фінансування конкурсу 

Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, 

благодійних внесків, інших джерел та надходжень, не заборонених чинним 

законодавством. 

Благодійний внесок становить 50 гривень з кожного учасника конкурсу.  

 

ІХ. Адреса проведення конкурсу 

Хмельницька дитяча музична школа №1 імені Миколи Мозгового 

Вулиця Проскурівська, 18  

Телефон (0382) 79-49-33 

e-mail: dmsh1@ukr.net 
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