
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення VI Всеукраїнського конкурсу 

творчих колективів викладачів мистецьких шкіл 
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Хмельницький 

2021 



І. Загальні положення 

1.1. Конкурс творчих колективів викладачів мистецьких шкіл «Музична 

палітра-2022» (далі – Конкурс) заснований Хмельницькою школою мистецтв 

«Райдуга» за підтримки управління культури і туризму Хмельницької міської 

ради. 

1.2. Конкурс відбудеться в місті Хмельницькому 12-13 лютого 2022 року. 

 

ІІ. Мета і завдання Конкурсу 

2.1. Мета Конкурсу – розкриття творчих здібностей викладачів мистецьких 

шкіл, вдосконалення їх виконавської майстерності. 

2.2. Головними завданнями Конкурсу є: 

- популяризація музичного мистецтва; 

- розвиток культурних зв’язків, духовне збагачення та творчий зріст 

викладачів; 

- обмін виконавським досвідом. 

 

ІІІ. Організатори Конкурсу 

- Управління культури і туризму Хмельницької міської ради; 

- Хмельницька школа мистецтв «Райдуга». 

За згодою вищеназваних до складу організаторів Конкурсу можуть 

залучатися інші організації та заклади, які мають конкретні пропозиції і 

братимуть участь у реалізації спільно затвердженої програми Конкурсу. 

 

ІV. Підготовка, організація та проведення Конкурсу 

 З метою забезпечення ефективної організації та проведення Конкурсу 

організатори створюють оргкомітет Конкурсу та призначають журі. Склад 

журі та оргкомітету при потребі можуть бути змінені у ході підготовки 

Конкурсу.  

Для учасників Конкурсу планується проведення майстер-класів членів 

журі. 

 

V. Оргкомітет Конкурсу 

 Оргкомітет Конкурсу здійснює весь необхідний обсяг роботи з 

підготовки, організації та проведення Конкурсу: 

- формує персональний склад журі Конкурсу; 

- проводить збір заявок на участь у Конкурсі; 



- складає програму його проведення; 

- залучає необхідних фахівців для ефективної підготовки та організації 

Конкурсу; 

- відповідає за рекламно-інформаційне та матеріальне забезпечення 

(преса, радіо, телебачення, призи, дипломи, грамоти, оформлення 

сцени, освітлювання тощо) 

- організовує церемонію нагородження переможців та учасників 

Конкурсу. 

- вирішує інші організаційні питання Конкурсу. 

 

VІ. Журі Конкурсу 

Склад журі Конкурсу формується оргкомітетом. До складу журі 

входять висококваліфіковані фахівці, провідні діячі культури і мистецтв 

України. 

Журі Конкурсу має право: 

- визначати та нагороджувати кращі колективи; 

- розділити звання «лауреат» (І, ІІ, ІІІ ступеня) між учасниками; 

- присудити Гран-прі Конкурсу; 

- присудити спеціальний приз; 

- аналізувати творчий рівень виступів, надавати методичні 

рекомендації керівникам колективів. 

Керівники закладів та колективів, які представляють учасників у 

даному заході, не мають права приймати участь у якості члена журі. 

Рішення журі є остаточним і перегляду не підлягає. 

 

VІІ. Учасники конкурсу 

Для участі у конкурсі запрошуються творчі колективи викладачів 

мистецьких шкіл. 

 

VІІІ. Номінації та репертуарні вимоги Конкурсу 

8.1. Конкурс виконавської майстерності викладачів мистецьких шкіл 

проводиться у наступних номінаціях: 

- вокальні ансамблі (малі та великі форми); 

- фортепіанні ансамблі; 

- інструментальні ансамблі (малі та великі форми). 

8.2. Вік учасників не обмежений. 

8.3. Конкурсні вимоги: 



- вокальні ансамблі виконують два різнохарактерні твори, один з 

яких a cappella; 

- фортепіанні та інструментальні ансамблі виконують два 

різнохарактерні твори, один з яких композитора-класика. 

 

ІХ. Основні критерії оцінювання учасників Конкурсу: 

Критерії оцінювання: 

- виконавська майстерність;  

- якість звуковедення та чистота інтонування; 

- ансамблевий стрій; 

- відповідність стилю виконання; 

- емоційність виконання; 

- творча індивідуальність; 

- яскравість, самобутність виконання (оригінальність); 

- сценічна культура. 

 

Х. Порядок проведення Конкурсу 

10.1. Для участі у І турі Конкурсу необхідно до 31 грудня 2021 року 

надіслати на електронну адресу e-mail: Rayduga-art-school@email.ua 

- заявку за встановленим зразком; 

- відеозапис двох довільних творів (можна вказати посилання). 

Для участі у другому (фінальному) турі учасникам до 10 січня 2022 року буде 

надіслано запрошення Оргкомітету конкурсу. У разі несприятливої 

епідеміологічної ситуації Конкурс буде перенесено. 

Телефони для довідок: (0382) 78-39-34;  +38(067)395-25-12;+38(097)907-12-

31. 

10.2. Конкурс проводиться 12-13 лютого 2022 р. у приміщенні Хмельницької 

обласної філармонії (Гагаріна,7). 

10.3. Гала-концерт та нагородження учасників Конкурсу відбудеться 

13 лютого 2022 р. в приміщенні Хмельницької обласної філармонії. 

 

ХІ. Нагородження 

11.1. Кожному колективу-учаснику Конкурсу вручається диплом «За участь у 

VI Всеукраїнському конкурсі виконавської майстерності викладачів 

мистецьких шкіл «Музична палітра-2022». 
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11.2. Переможці нагороджуються дипломами «Лауреата VI Всеукраїнського 

конкурсу виконавської майстерності викладачів мистецьких шкіл «Музична 

палітра-2022». 

11.3. Журі конкурсу має право присуджувати спеціальні, заохочувальні та 

спонсорські призи. 

 

ХІІ. Фінансування Конкурсу 

12.1. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету, благодійних внесків, інших джерел та надходжень, не заборонених 

чинним законодавством. 

12.2. Благодійний внесок становить 200 грн. з кожного учасника колективу. 

12.3. Оплата проїзду, харчування, проживання учасників Конкурсу 

здійснюється за рахунок сторони, що відряджає. 

 



ЗАЯВКА-АНКЕТА 

учасника VI Всеукраїнського конкурсу 

творчих колективів викладачів мистецьких шкіл 

«Музична палітра–2022» 

 

Назва закладу______________________________________________________________ 

Назва та склад колективу____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я по батькові (повністю) керівника колективу, контактний 

телефон_________________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я по батькові (повністю) концертмейстера__________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Програма 

 

Автор твору Назва твору Хронометраж 

   

   

 

 

 

_______________________      _________________ 

Дата подання        Підпис керівника 

 

 

 

 

Контактні телефони Оргкомітету 

(0382)78-39-34, +38(097) 907-12-31 – Бондар Олена Борисівна: директор Хмельницької 

школи мистецтв «Райдуга»; 

+38(067) 395-25-12 – Красовська Ірина Василівна: заступник директора з навчально-

виховної роботи Хмельницької школи мистецтв «Райдуга». 

 


