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ПОЛОЖЕННЯ 

 

про ХХ Міжнародний конкурс - фестиваль 

дитячого та юнацького виконавського мистецтва 

“АКОРДИ ХОРТИЦІ” 

 

27 березня - 1  квітня  2021 року  (дистанційно) 

  
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1.  Мета конкурсу - фестивалю: 

 

- збагачення культурних здобутків народу України, розвиток культурних зв’язків, 

духовного збагачення та творчого росту молодих талантів з різних країн світу; 

- виступ юних музикантів з академічним симфонічним оркестром Запорізької обласної 

філармонії; 

- обмін досвідом з питань педагогіки та виконавства (майстер-класи, методичні 

конференції). 

 

1.2. Організатори конкурсу - фестивалю: 

 

- Департамент культури, туризму, національностей та релігій Запорізької 

облдержадміністрації; 

- Департамент культури і туризму  Запорізької міської ради; 

- КЗ «Запорізька обласна філармонія» Запорізької обласної ради; 

- Запорізький обласний благодійний фонд “АКОРД” 

 

 

2.  УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ-ФЕСТИВАЛЮ 

 

2.1   Конкурсні прослуховування  проводиться  в два тури.  

 

       І тур – конкурсні прослуховування в усіх номінаціях згідно з вимог (п.2.3)     

       ІІ тур - до ІІ туру допускається не менш 40%  від загальної кількості учасників, серед яких 

визначаються переможці І, ІІ, ІІІ ступеню, Дипломанти в усіх номінаціях. 

 

2.2 . Конкурсні прослуховування І туру проводяться в  з 27 по 29 березня,   

       ІІ туру з 30 березня  по 1 квітня2021 року. 

 

Результати І  та ІІ турів  будуть опубліковані на сайт конкурсу-фестивалю та сторінці 

Facebook до 5 квітня 2021 року. 

 

 

 2.3   Конкурс-фестиваль проводиться в номінаціях: 

 

Номінація А – соліст з оркестром не може бути проведена у зв’язку з проведенням конкурсу-

фестивалю у дистанційному форматі.  
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Номінація Б - Соліст – інструменталіст, соліст - вокаліст  

 

Тривалість виступу:  Д – І   вікові категорії   до   8 хв.  

ІІ – ІІІ вікові категорії до 12 хв. 

ІV       вікова категорія  до 15 хв. 

 

Фортепіано   

група Дебют, І вікова категорія   

-     дві різнохарактерні п’єси, одна з них класичного репертуару (не поліфонія)  

ІІ  - ІІІ  вікові категорії    

-     твір крупної форми  (Сонатне алегро - з сонат Ф. Кулау,  М. Клементі,  

Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена)  

- п’єса за вибором учасника 

ІV вікова категорія  

- твір крупної форми  (Сонатне алегро - з сонат  М. Клементі,  Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. 

Бетховена)  

- п’єса за вибором учасника  

 

Струнно - смичкові  інструменти 

група дебют, І вікова категорія 

- дві різнохарактерні п’єси, одна з них класичного репертуару 

ІІ  - ІІІ  вікові категорії  

- п’єса концертно-віртуозного плану, або твір крупної форми (І або ІІ-ІІІ ч.)   

- п’єса  за вибором учасника. 

ІV вікова категорія 

- твір крупної форми 

- п’єса за вибором учасника 

    

Народні інструменти (акордеон, баян) 

група дебют, І вікова категорія 

- дві різнохарактерні п’єси 

ІІ  - ІІІ  вікові категорії    

- п’єса концертно-віртуозного плану, або твір крупної форми    

- п’єса  за вибором учасника 

ІV вікова категорія   

- поліфонія (триголосна) 

- віртуозна п’єса, або твір крупної форми 

 

 

Народні інструменти (балалайка, гітара, домра, сопілка, цимбали) 

група дебют, І вікова категорія 

- дві різнохарактерні п’єси 

ІІ  - ІІІ  вікові категорії 

- п’єса концертно-віртуозного плану, або твір крупної форми 

- п’єса за вибором учасника 

ІV вікова категорія 

- твір крупної форми  

- п’єса за вибором учасника  
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Бандурист – інструменталіст 

- оригінальний твір українського композитора (мініатюра); 

- твір в перекладі для бандури. 

 

Бандурист-співак 

- українська народна пісня у супроводі бандури; 

- оригінальний твір українського композитора (пісня, романс) 

 

Духові та ударні інструменти 

 група дебют, І вікова категорія      

- дві різнохарактерні п’єси, одна з них класичного репертуару 

 ІІ  - ІІІ  вікові категорії 

- п’єса концертно-віртуозного плану, або твір крупної форми 

- п’єса  за вибором учасника 

ІV вікова категорія  

- твір крупної форми 

- п’єса за вибором учасника  

 

Академічний вокал 

- твори повинні бути  різнохарактерними 

- відповідати віку учасника 

- виконання творів в народній або естрадній манері не допустимо 

 

група дебют, І  вікова категорія  

- твір композитора або обробка народної пісні країни, яку представляє учасник 

- твір за вибором 

ІІ  - ІІІ  вікові категорії  

- твір композитора або обробка народної пісні країни, яку представляє учасник 

- твір за вибором  

ІV вікова категорія 

- класична арія або романс мовою оригіналу 

- твір композитора або обробка народної пісні країни, яку представляє учасник 

Номінація - В – ансамбль  

  

Інструментальні ансамблі (фортепіанні, струнні, духові, ударні) 

Тривалість виступу до 10 хв. 

Для всіх вікових категорій - дві п’єси:  

- п’єса кантиленного характеру 

- п’єса концертно-віртуозного плану 

 

Інструментальні ансамблі  (народні, змішані) 

- дві п’єси різнохарактерні п’єси, одна з них українського автора або обробка української 

народної мелодії 

 

Камерні ансамблі  

Тривалість виступу до 15 хв. 

- твір крупної форми (або частина) 
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Вокальні ансамблі,  хори 

Тривалість виступу до 10 хв. 

для всіх вікових категорій –  

- два різнохарактерних твори, один з них класичного репертуару. 

 

Номінація Г - «Концертмейстер» 

 

Тривалість виступу до 10 хв.  

для всіх вікових категорій  

- два різнохарактерних твори - один з них класичного репертуару.  

      Вік та кількість ілюстраторів не обмежується.  

 

Номінація Д – «Юний музикознавець» 

 

Конкурс-фестиваль присвячений  210 річниці з дня народження Ф.Ліста. 

Теми для музикознавчого есе: 

- «Через століття до маестро» - пишу листа до Ференца Ліста 

- «Ференц Ліст! У чому Ваша таємниця?» 

- «Ференц Ліст та його великі сучасники» 

- «Україна в серці великого угорця»   

 

Вимоги до виступу учасника: 

- вибрати одну з запропонованих тем для музикознавчого есе; 

- записати відео-композицію, яка може тривати не більше 3 хв.;  

- на екрані повинно бути чітко видно учасника - це обов’язкова умова для оцінювання 

ораторських здібностей конкурсанта; 

- можлива ілюстрація музичного матеріалу учасником конкурсу, відеоряд, фонограма;  

- запис композиції здійснюється без монтажу, загальним планом на нерухому камеру; 

- відеоматеріали мають бути розміщені на You Tube (посилання вказати в Анкеті-

заявці);  

- до Анкети-заявки додається файл у форматі Word з текстом виступу.  

Есе може бути у форматі:  

- листа до композитора;  

- листа від композитора;  

- монолог - роздум;  

- діалогу з уявним персонажем;  

- заповіту;  

- статті у пресі;  

- спогадів та ін.   

Виступ може здійснюватися як українською так і російською мовами. 

 

Критерії оцінювання:  

- змістовність: знання фактів біографії, музичних творів, жанрів, термінів 

- артистизм учасника, творчий підхід, ораторські здібності 

- розуміння епохи 

- оригінальне розкриття образу 

- відповідність стилістиці 
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2.3 Виступ учасників конкурсних прослуховувань у номінаціях Б, В, Г проводиться у 5-х 

вікових категоріях: 

 

Група дебют – до 8 років 6 місяців включно; 

1  категорія   – від 8 років 7 місяців до 10 років включно; 

2  категорія   – від 11 до 13 років включно; 

3  категорія   – від 14 до 16 років включно; 

4  категорія   -  від 17 до 20 років включно. 

 

Вік учасників визначається на початок конкурсу-фестивалю 27.03.21 р. 

 

Увага учасників!!! Програма в номінаціях Б, В виконується напам’ять! 

 

 

3. ВИТРАТИ НА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ - ФЕСТИВАЛЮ 

 

3.1 Конкурс - фестиваль відкрито для кожного учасника, який згоден з усіма його 

умовами. 

 

Для участі у конкурсі – фестивалі є організаційний благодійний внесок, що становить : 

 

для громадян України 

- номінація Б – солісти - інструменталісти, вокалісти – 400 грн.   

- номінація В – ансамблі: 

2 учасника – 200 грн.  (для кожного учасника); 

3 - 5 учасників – 150 грн.   (для кожного учасника); 

6 - 14 учасників – 100 грн.   (для кожного учасника); 

- номінація Г  «Юний концертмейстер» - 400 грн.  

- номінація Д «Юний музикознавець» - 150 грн.  

 

для іноземних учасників  

- номінація Б – солісти - інструменталісти, вокалісти – еквівалент 40 € 

- номінація В – ансамблі: 

2 учасника – еквівалент 20 € (для кожного учасника) 

3 - 5 учасників – еквівалент 10 € (для кожного учасника) 

6 - 14 учасників –   еквівалент 8 € (для кожного учасника) 

- номінація Г  «Юний концертмейстер» – еквівалент 40 Є. 

- номінація Д «Юний музикознавець» - еквівалент 10 Є. 

 

Благодійний внесок на розвиток фестивалю включає: 

- забезпечення творчої роботи журі і режисерської групи; 

- забезпечення учасників поліграфічною і сувенірною продукцією (дипломи, подяки, 

призи тощо); 

- організаційно-технічне забезпечення конкурсних заходів; 

 

Організаційний благодійний внесок учасники конкурсу – фестивалю вносять за всі 

номінації, в яких вони беруть участь тільки після обробки Оргкомітетом отриманого пакету 

документів на відповідність вимогам  п.5 цього Положення. 
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4. НАГОРОДИ КОНКУРСУ - ФЕСТИВАЛЮ 

 

4.1  Кожен учасник конкурсу-фестивалю отримає Диплом учасника. 

 

4.2  У номінаціях конкурсу-фестивалю за рішенням журі можуть присуджуватися: 

- Лауреат І, ІІ, ІІІ ступеню – диплом лауреата І, ІІ, ІІІ ступеню, пам’ятний подарунок. 

- Дипломант – диплом дипломанта.  

 

Головний приз конкурсу-фестивалю  – виступ у Гала-концерті лауреатів конкурсу-

фестивалю з академічним симфонічним оркестром Запорізької обласної філармонії під 

керівництвом народного артиста України В’ячеслава Реді.  

Для виступу з оркестром будуть запрошені  6 переможців конкурсу-фестивалю (за 

рішенням журі) з будь якої номінації конкурсу-фестивалю, які представлять до Оргкомітету 

відеоматеріали з програванням твору (з концертмейстером), який планують виконати з 

оркестром. Відеоматеріали необхідно надати до Оргкомітету протягом 15 діб з моменту 

оголошення результатів на сайті та сторінці Facebook конкурсу-фестивалю «Акорди Хортиці». 

Також для участі у Гала концерт будуть запрошені 12 переможців з будь якої номінації 

конкурсу-фестивалю для виступу сольно або у складі ансамблю.  

 

 4.3 Журі має право: 

- присуджувати не всі премії; 

- розділити одну премію між двома конкурсантами; 

- присуджувати спеціальні призи; 

- присуджувати дипломи за краще виконання окремих творів.  

-  

4.4 Спеціальними дипломами нагороджуються: 

- викладачі (за педагогічну майстерність); 

- концертмейстери (за концертмейстерську майстерність). 

 

4.5 Рішення журі є остаточним та перегляду не підлягає. 

 

 

 

 

5. ЗАЯВКИ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ – ФЕСТИВАЛІ 

 

5.1. Заявки та відеоматеріали для участі у конкурсі – фестивалі приймаються  до 20.02.2021 

року. 

 

5.2  Для участі у конкурсі-фестивалі необхідно надати пакет документів: 

- Анкета-заявка у форматі doc (форма додається) з вказаним в ній активним посиланням 

на відеофайл конкурсної програми на платформі Youtube  

- сканований  паспорт або  свідоцтво про народження 

- ідентифікаційний номер учасника 

- кольорове фото у форматі JPEG 

Після надання анкети-заявки з відео не допускається змінювати програму виступу. 

 

 



7 

 

5.3 Вимоги до відеоматеріалів.  

Запис повинен бути якісним,  на акустичних інструментах та відповідати наступним вимогам:   

- не допускається відео з концертів або очних конкурсів; 

- запис проводиться на нерухому камеру у природній акустиці залу або іншого 

приміщення; 

- для солістів - перед виконанням програми учасник повинен назвати своє прізвище та 

ім’я;  

- для колективів – диригент або один з конкурсантів  оголошує назву  колективу, для 

ансамблів малої форми – прізвища всіх учасників;  

- на запису повинно бути чітко видно інструмент, обличчя та руки  виконавця; 

- зупинка  відеокамери під час виступу, перерва в запису між творами не допускається;     

- не допускаються ознаки комп’ютерної обробки запису, склеювання фрагментів твору, 

голос за кадром, накладання звука та інші  обробки звуку; 

- відеоматеріали потрібно розмістити на платформі YouTube та вказати  у  Анкеті - заявці 

посилання для перегляду;     

- під відео обов’язково підписати Прізвище та ім’я (країна) учасника, назва конкурсу, рік, 

вікову категорію, авторів і назву творів, що виконуються.  

Відеоматеріали, які невірно (не повністю) підписані не будуть  розглядатися.    

 

5.4 Анкета-заявка та всі зазначені документи надсилаються окремо для участі у кожній  

номінації на електронну пошту: chordsofkhortytsia@gmail.com  

 

Анкета - заявка не буде прийнята при неповному пакеті документів. 

 

5.5  Вся  інформація (про членів журі, результати конкурсу-фестивалю, дати відправки 

електронних і паперових дипломів) буде опублікована на сайті 

(http://www.chordsofkhortytsia.com/) та сторінці «Акорди Хортиці» у мережі Facebook  

(https://www.facebook.com/chordsofkhortytsia) . 

 

 5.6  По закінченні конкурсу-фестивалю електронна копія дипломів учасникам і педагогам, 

коментарі членів журі будуть відправлені  на адресу електронної пошти конкурсантів.  

 

5.7 Для отримання паперового диплому та подарунків в Анкеті-заявці необхідно вказати:  ПІБ 

та мобільний телефон особи, яка буде отримувати посилку, місто та номер відділення Нової 

пошти (оплата за послуги Нової пошти проводиться за рахунок учасників). 

 

 

Важливо!!!  

 

На кожного учасника відправляти пакет документів одним листом (архівом, 

в якому обов’язково підписати  кожен файл)  

Наприклад – заявка ПІБ учасника, фото – ПІБ учасника та ін.   

В темі листа обов’язково вказати ПІБ учасника та номінацію, в якій він 

планує брати участь. 

 

5.8 Надіслані відеоматеріали, інші документи, які додаються до Анкети-заявки, не 

повертаються та не рецензуються. 

5.9 Виславши нам заявку і сплативши благодійний внесок, Ви погоджуєтеся з умовами 

проведення конкурсу-фестивалю та діями даного Положення. 

Оргкомітет має право розміщувати на своєму сайті та в соціальних мережах фотографії та 

інформацію про учасників заходу і використовувати їх в рекламних цілях 

mailto:chordsofkhortytsia@gmail.com
http://www.chordsofkhortytsia.com/
https://www.facebook.com/chordsofkhortytsia
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КОНТАКТИ: 

 

 

Адреса Оргкомітету: вул. Запорізька,1а, м. Запоріжжя, 69095 

 

e-mail: chordsofkhortytsia@gmail.com 

 

Сторінка Facebook: https://www.facebook.com/chordsofkhortytsia 

 

Сайт: http://www.chordsofkhortytsia.com/ 

 

YouTube канал: http://www.youtube.com/channel/UC6pTWWDJxNrv2sJLt7V3

UfQ 

 

Директор конкурсу-фестивалю «Акорди Хортиці»  

директор Запорізької дитячої школи мистецтв №1  

заслужений працівник культури України 

Мартиненко Віра Олександрівна  

 Teл/viber: 

 +38-050-280-50-13 

 

 

Координатор проекту 

Батичко Маргарита Олексіївна                                              

  

Teл/viber: 

+38-067-758-02-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chordsofkhortytsia@gmail.com
https://www.facebook.com/chordsofkhortytsia
http://www.chordsofkhortytsia.com/
http://www.youtube.com/channel/UC6pTWWDJxNrv2sJLt7V3UfQ
http://www.youtube.com/channel/UC6pTWWDJxNrv2sJLt7V3UfQ
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ХХ Міжнародний конкурс - фестиваль 

дитячого та юнацького виконавського мистецтва 

“АКОРДИ ХОРТИЦІ” 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА (для солістів) 

 

Прізвище та ім’я учасника  

Місто, країна  

 

Дата народження  

Вікова категорія  

Інструмент  

Номінація  

Програма, хронометраж 1 

2 

Посилання на відео в YouTube  

Місце навчання учасника 

(клас, назва навчального закладу) 

 

Викладач 

(ПІБ викладача, звання)  

 

Концертмейстер (ілюстратор для номінації 

«Юний концертмейстер») 

(ПІБ концертмейстера, звання) 

 

e-mail  (обов’язково) 

контактний  мобільний телефон учасника 

 

 

e-mail  (обов’язково) 

контактний  мобільний телефон викладача, 

або особи, яка може надати  будь яку 

інформацію  (з кодом  країни) 

 

Місто, номер відділення Нової пошти, ПІБ та 

мобільний телефон отримувача (для 

отримання паперових дипломів, подарунків) 

 

 

На участь у конкурсі-фестивалі  та сплату організаційного благодійного внеску згоден/а.  

“____”___________                              ____________________________ 

                                                (підпис батьків) 

 

Директор навчального закладу       

М.П.                                                         ________________________    (підпис)  
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 ХХ Міжнародний конкурс - фестиваль 

дитячого та юнацького виконавського мистецтва 

“АКОРДИ ХОРТИЦІ” 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА (для ансамблів) 

 

Прізвище та ім’я учасників  

(для ансамблів до 4-х учасників)    

Назва колективу  

Місто, країна  

 

Вікова категорія  

Номінація - склад ансамблю  

(за інструментами, або вокальний) 

 

Кількісний склад учасників ансамблю  

Програма, хронометраж 1 

2 

Посилання на платформу YouTube  

Місце навчання учасника 

(клас, назва навчального закладу) 

 

Керівник або диригент 

(ПІБ викладача, звання)  

 

Концертмейстер (ілюстратор для номінації 

«Юний концертмейстер») 

(ПІБ концертмейстера, звання) 

 

e-mail  (обов’язково) 

контактний  мобільний телефон викладача, 

або особи, яка може надати  будь яку 

інформацію  (з кодом  країни) 

 

Місто, номер відділення Нової пошти, ПІБ та 

мобільний телефон отримувача (для 

отримання паперових дипломів, подарунків) 

 

 

На участь у конкурсі-фестивалі  та сплату організаційного благодійного внеску згоден/а.  

“____”___________                           ____________________________ 

                                                (підпис батьків) 

 

Директор навчального закладу       

М.П.                                                         ________________________    (підпис)  

 

                                      


