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Директорам мистецьких  

навчальних закладів 

 

З 26 лютого по 01 березня 2016 року в м.Кіровограді відбудеться  
XХІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс виконавців на народних музичних 

інструментах "Провесінь". 

Фестиваль-конкурс проводиться під патронатом факультету народних 

інструментів Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського.  

До участі в конкурсі запрошуються студенти музичних училищ, учні 
середніх спеціальних музичних шкіл та початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів. 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

У конкурсі беруть участь солісти за інструментами:  

баян, акордеон, бандура, домра, балалайка, гітара, цимбали, сопілка у 

чотирьох вікових категоріях: 

I   категорія – солісти – учні ПСМНЗ до 12 років включно; 

II  категорія – солісти – учні  ПСМНЗ від 13 до 15 років включно; 

Перехідна група – солісти – учнів ПСМНЗ віком 16 років;  
III категорія – солісти – учні 9-12 класів ССМШ та  
                           студенти 1-2 курсів музичних училищ; 

IV категорія – солісти - студенти 3-4 курсів музичних училищ. 

 

Переможці попереднього конкурсу, які отримали Гран-прі до участі у 

тій же віковій категорії наступних конкурсів не допускаються. 
Конкурс складається з двох турів. 
І тур проводиться в межах навчальних закладів серед претендентів на 

участь у ІІ турі (Всеукраїнському конкурсі). 
У Кіровоградській області проводиться відбірковий тур серед учнів 

ПСМНЗ, лауреати І та ІІ ступенів якого рекомендуються до участі у ІІ турі 
(Всеукраїнському конкурсі). 

 

Порядок конкурсних виступів визначається жеребкуванням, яке 
проводиться при реєстрації. 

Виступи оцінюються за 25-бальною шкалою. 

Рішення журі є остаточним і перегляду не підлягає. 
 

 



КОНКУРСНІ ВИМОГИ 

Репертуар конкурсантів повинен відповідати вимогам відповідних 

навчальних програм. 

І-ІІ категорії, перехідна група  

1.Баян, акордеон       2 різнохарактерні твори 

2.Домра, балалайка, цимбали, гітара   2 різнохарактерні твори 

3.Бандура (інструменталісти)    2 різнохарактерні твори 

4.Бандура (вокалісти)       2 різнохарактерні вокальні 
твори,1 інструментальний 

5. Сопілка        2 різнохарактерні твори 

Тривалість виступів до 10 хвилин. 

 

III категорія 

1.Баян, акордеон       Поліфонічний твір  

Твір епохи Бароко  

Твір за власним вибором  

2.Домра        Твір великої форми 

2 різнохарактерні твори 

3.Балалайка, цимбали      Твір великої форми 

        Твір за власним вибором 

4.Гітара        Твір добахівського періоду 

2 твори за власним вибором 

5.Бандура (інструменталісти)    2 різнохарактерні твори 

6.Бандура (вокалісти)      2 різнохарактерні вокальні  
твори, 1 інструментальний  

7. Сопілка       2 різнохарактерні твори 

 Тривалість виступів до 20 хвилин. 

 

IV категорія 

1.Баян, акордеон       Поліфонічний твір  

Твір епохи Бароко  

Твір за власним вибором  

2.Домра        Твір великої форми 

2 різнохарактерні твори  

3.Балалайка, цимбали      Твір великої форми 

        Твір за власним вибором 

4.Гітара        1 частина з сюїти, партити,  

сонати Й.С.Баха 
Твір великої форми 

Твір за власним вибором 

5.Бандура (інструменталісти)    2 різнохарактерні твори 

6.Бандура (вокалісти)      2 різнохарактерні вокальні 
твори, 1 інструментальний 

7. Сопілка        2 різнохарактерні твори 

Тривалість виступів до 20 хвилин. 

Не допускається повторення учасниками власних програм попередніх років. 



ПРОГРАМА  КОНКУРСУ   

 

26 лютого 

 

 

 

10-00 

 

17-00 

 

Реєстрація учасників конкурсу 

(І-ІІ категорії, перехідна група) 

Концерт-відкриття фестивалю-конкурсу  

(І-ІІ категорії, перехідна група) 

 

27 лютого        9-00 

 

Конкурсні прослуховування (І-ІІ категорії, 
перехідна група) 

 

28 лютого 10-00 

 

14-00 

 

17-00 

Реєстрація учасників конкурсу 

(ІІІ-ІV категорії) 

Нагородження та концерт лауреатів 

конкурсу І-ІІ категорій та перехідної групи 

Концерт  

 

29 лютого 9-00 Конкурсні прослуховування  

(ІІІ-ІV категорії) 

 

1 березня 9-00 

 

17-00 

Конкурсні прослуховування  

(ІІІ-ІV категорії) 

Нагородження та концерт лауреатів 

конкурсу ІІІ-ІV категорій 

  

 Заявки на участь у конкурсі слід надсилати лише в електронному 

вигляді до 1 лютого 2016 року на наступні адреси електронної пошти: 

  учасники І-ІІ категорій та перехідної групи -  schoolmeitus2@ukr.net   

учасники ІІІ-ІV категорій – kmy_kirovograd@i.ua  

  

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У  КОНКУРСІ 

ПІБ  учасника (повністю) ____________________________________ 

Дата народження ___________________________________________ 

Інструмент  ________________________________________________ 

Категорія _______________ 

Навчальний заклад (клас , курс) ______________________________ 

ПІБ  викладача (повністю)___________________________________ 

ПІБ  концертмейстера (повністю)_____________________________ 

 

ПРОГРАМА УЧАСНИКА КОНКУРСУ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

«__»____________20___ р.                           _____________ Підпис 

  

 Для учасників I-II категорій та перехідної групи до заявки додається 
копія свідоцтва про народження. 



 Проїзд, проживання та харчування учасників конкурсу – за рахунок 
сторони, що відряджає. 
 Переможці конкурсу в усіх номінаціях та вікових категоріях 

нагороджуються дипломами, грамотами, призами та за рішенням журі беруть 
участь у заключному концерті. 
 Вступний внесок для всіх категорій – 300 грн.  

 

Наша адреса: 25015, м. Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 4.  

 

Телефони для довідок:   

для учасників І-ІІ категорії та перехідної групи – тел./факс (0522) 37-81-52; 

моб. 050-700-70-05 (Валентина Григорівна) 
 

для учасників ІІІ-ІV категорії – тел./факс (0522) 22-29-01;  

моб. 099-909-30-75 (Тетяна Радомирівна) 
 

Інформація про готелі м.Кіровограда: 
готель "Турист" - тел. (0522) 24-46-80      готель "Європа" – тел. (0522) 24-35-31 

готель "Київ" – тел. (0522) 24-42-90      готель "Рейкарц" – тел. (0522) 37-44-65 
 


