
ПОЛОЖЕННЯ 

відкритого міського конкурсу струнно-смичкових ансамблів 

 

І. Мета конкурсу 

– популяризація скрипкового та віолончельного мистецтва серед дітей та   

молоді; 

 підтримка та підвищення інтересу до ансамблевої гри; 

 формування високого художнього смаку у підростаючого покоління 

– удосконалення дитячої виконавської майстерності; 

– підтримка молодих талановитих виконавців. 

 

ІІ. Загальні положення 

2.1. Відкритий міський конкурс струнно-смичкових ансамблів заснований управлінням 

культури і туризму Хмельницької міської ради та Хмельницькою дитячою музичною 

школою №3. 

2.2. Конкурс проходитиме в місті Хмельницькому  30 березня  2018 року в приміщенні 

ХДМШ№3. 

 

ІІІ. Організатори конкурсу 

– Хмельницька дитяча музична  школа №3. 

– Управління культури і туризму Хмельницької міської ради; 

 
ІV. Учасники конкурсу: 

4.1. Для участі в конкурсі запрошуються учні скрипалі та віолончелісти початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. 

 

V. Номінації та репертуарні вимоги конкурсу 

5.1. Конкурс проводиться у наступних номінаціях: 

– ансамблі малих форм (дуети, тріо, квартети, квінтети); 

– ансамблі скрипалів та віолончелістів (склад до 12 учасників) 

Вік учасників від 5 до 15 років. 

У ансамблях малих форм (дуети, тріо, квартети, квінтети) участь викладачів не 

допускається 

 

5.2. Конкурсні прослуховування у номінації «ансамблі малих форм» (дуети, тріо, 

квартети, квінтети) проходитимуть у чотирьох вікових категоріях: 

– категорія «дебют» – 5-6 років; 

 І вікова категорія – 7-9 років; 

 ІІ вікова категорія – 10-13 років; 

 ІІ вікова категорія – 14-15 років 

Вік учасників визначається на день початку проведення конкурсу. 

В ансамблях змішаного вікового складу категорія визначається за переважною 

більшістю учасників того чи іншого віку. 

5.3. Конкурсні прослуховування в номінації «Ансамбль скрипалів та віолончелістів 

проводиться в одній загальній віковій категорії. 

 

 

 

5.4. Конкурсні вимоги: 

Номінація «ансамблі малих форм»  

– учасники категорії «дебют»  та І вікової категорії виконують два 

різнохарактерних твори (тривалість виступу до 5-7 хвилин); 

– учасники номінації ІІ та ІІІ вікових категорій виконують два різнохарактерних 

твори (тривалість виступу до 10 хвилин); 

 



Номінація «ансамблі скрипалів та віолончелістів» виконують два різнохарактерних 

твори (тривалість виступу до 12 хвилин). 

 

Конкурсна програма виконується напам’ять. 

 

VІ. Журі конкурсу 

6.1.Склад журі конкурсу формується оргкомітетом. До складу журі входять 

висококваліфіковані фахівці, провідні діячі культури і мистецтв міста. 

6.2. Журі конкурсу має право: 

 присудити Гран-прі конкурсу; 

 розділити звання «лауреат» (І, ІІ, ІІІ ступеня) між учасниками у кожній номінації; 

 аналізувати творчий рівень виступів, надавати методичні рекомендації викладачам 

конкурсантів. 

 

6.3. Критерії оцінювання конкурсних виступів: 

Під час оцінювання враховується: виконавський рівень, підбір та художня якість 

репертуару, художнє трактування музичного твору, чистота інтонування, сценічна 

культура та відчуття ансамблю. 

 

6.4. Порядок виступів конкурсантів визначається шляхом надходження заявок. 

 

6.5 Рішення журі є остаточним і перегляду не підлягає. 

 

VІІ. Порядок проведення конкурсу 

7.1. Для участі у конкурсі необхідно до 10 березня  2018 року подати до оргкомітету 

заявку за встановленим зразком (додається) та копію свідоцтва про народження дитини в 

електронному вигляді.  

e-mail: xmmuzschool3@gmail.com  

 

Телефони для довідок: 72-92-14;  

+38(097)662-70-91 – Головишина Лілія Антонівна: заступник директора з навчально – 

виховної  роботи  ДМШ №3 

+38(063)701-41-11 – Ярова Наталія Борисівна: викладач по класу скрипки ДМШ№3 

 

 


