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Національна Всеукраїнська музична спілка 

КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж» ДОР» 

 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС  

ВИКОНАВЦІВ НА КЛАСИЧНІЙ ГІТАРІ 

 

«Гітар-Classic» 
24-26 квітня 2020 року 

м. Кривий Ріг 

 

1. Загальні положення 

1.1. Всеукраїнський конкурс виконавців на класичній гітарі  (далі – конкурс) 

проводиться з метою пропаганди світової української класичної музики, 

виявленню обдарованих молодих виконавців та сприяння їх професійному 

зростанню, розповсюдженню досягнень в галузі музичної педагогіки та 

виконавства. 

1.2. В рамках конкурсу відбудуться: 

- конкурсні прослуховування; 

- майстер-класи членів журі; 

- гала-концерт лауреатів. 

1.3. До участі у конкурсі запрошуються учні мистецьких шкіл (старші класи), 

студенти мистецьких навчальних закладів І-ІІ, III-IV рівня акредитації, однорідні 

ансамблі гітаристів. 

1.4. Організацію, підготовку та проведення конкурсу здійснює організаційний 

комітет (далі – оргкомітет).  

 

2. Засновники і організатори конкурсу 

2.1. Національна Всеукраїнська музична спілка. 

2.2. КВНЗ «Криворізький обласний музичний коледж» ДОР». 

 

3. Місце та терміни проведення конкурсу 

3.1. 24-26 квітня 2020 р., на базі КВНЗ «Криворізький обласний музичний 

коледж» ДОР» (м. Кривий Ріг, вул. Грабовського, 12) 

3.2. Конкурсні прослуховування проводяться публічно. 

3.3. Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі 10 квітня 2020 р.  
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4. Умови проведення конкурсу 

4.1. Конкурс проводиться у таких категоріях: 

 

І категорія А солісти учні мистецьких шкіл (старші класи) 

 В ансамблі 

гітаристів 

учні мистецьких шкіл (старші класи) 

ІІ категорія А солісти студенти мистецьких навчальних 

закладів І-ІІ рівня акредитації 

 В ансамблі 

гітаристів 

студенти мистецьких навчальних 

закладів І-ІІ рівня акредитації 

ІІІ категорія A солісти студенти мистецьких навчальних 

закладів ІІІ-IV рівня акредитації 

 B ансамблі 

гітаристів 

студенти мистецьких навчальних 

закладів ІІІ-IV рівня акредитації 

 

4.2. Порядок виступів на конкурсних прослуховуваннях встановлюється 

оргкомітетом.  

 

5. Програмні вимоги 

 

І категорія А солісти довільна програма за вибором учасника, 

тривалістю до 7 хвилин  

 В ансамблі 

гітаристів 

довільна програма за вибором колективу, 

тривалістю до 7 хвилин 

ІІ категорія А солісти довільна програма за вибором учасника, 

тривалістю до 10 хвилин  

 В ансамблі 

гітаристів 

довільна програма за вибором учасника, 

тривалістю до 10 хвилин  

ІІІ категорія A солісти довільна програма за вибором учасника, 

тривалістю до 15 хвилин  

 B ансамблі 

гітаристів 

довільна програма за вибором учасника, 

тривалістю до 15 хвилин  

 

! Програма виступу повинна бути різноманітною за жанром та епохою. 

Виконання конкурсної програми по нотам – не дозволяється ! 

 

 

6. Журі конкурсу 

6.1. Для роботи у складі журі оргкомітет запрошує відомих діячів культури та 

мистецтв України, видатних майстрів гітарного мистецтва, провідних викладачів 

навчальних закладів України різного рівня.  

6.2. Голова журі – Заслужений артист України, професор Харківського 

Національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського – Доценко 

Володимир Ігорович. 
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6.3. Виступи солістів та ансамблів оцінюються за такими критеріями: 

- художній рівень репертуару; 

- відповідність твору виконавським особливостям конкурсанта; 

- майстерність виконання: реалізація художнього задуму композитора, 

виразність, емоційність; 

- сценічна культура. 

 

7. Нагородження 

7.1. Переможці конкурсу у кожній категорії нагороджуються дипломами 

лауреатів І, ІІ, ІІІ ступенів та пам’ятними подарунками, дипломанти конкурсу 

нагороджуються «дипломами з відзнакою», інші учасники – «дипломом за участь». 

7.2. Дипломом Гран-Прі нагороджується найкращий учасник (соліст або 

колектив) конкурсу, незалежно від категорії. 

7.3. Журі має право: 

- присудити не всі місця; 

- розділити місце поміж декількома учасниками; 

- нагороджувати учасників спеціальними дипломами, відзначати дипломами 

викладачів; 

- зупиняти виступи при порушенні регламенту конкурсу. 

7.4. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. 

 

8. Фінансові умови 

8.1. Оплата всіх витрат, пов’язаних з участю у конкурсі (проїзд, проживання, 

харчування конкурсантів і супроводжуючих їх осіб) здійснюється за власний 

рахунок учасників або за рахунок відряджуючої сторони. 

8.2. Оргкомітет конкурсу сприяє розміщенню учасників конкурсу та 

супроводжуючих осіб у готелі, гуртожитку за попередньою домовленістю. 

8.3. Обов’язковою умовою для участі в конкурсі є сплата вступного 

благодійного внеску до 10 квітня 2020 р. у розмірі: 

 

 

І категорія А солісти 250 грн  

 В ансамблі гітаристів 300 грн з колективу 

ІІ категорія А солісти 350 грн  

 В ансамблі гітаристів 400 грн з колективу  

ІІІ категорія А солісти 450 грн 

 В ансамблі гітаристів 500 грн з колективу 

 

 

8.4. У разі відмови від участі у конкурсі благодійний внесок не повертається. 
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9. Контактна інформація 

9.1. Реквізити для сплати благодійного внеску (до 10.04.2020) 

Поточний рахунок 26000000011267 

 UA 063223130000026000000011267 

Отримувач платежу Криворізьке міське відділення Національної       

Всеукраїнської  музичної  спілки 

Банк отримувача АТ « Укрексімбанк» м. Кривий Ріг 

МФО банку 322313 

ЄДРПОУ 03964017 

Призначення платежу Благодійні внески на конкурс гітаристів 

9.2. Електронна пошта для заявок konkursgit@i.ua (до 10.04.2020)  

9.3. З питань участі у конкурсі звертатись до оргкомітету за тел.: 

+380687228277; +380633146114 – Рисіна Дар’я Сергіївна 

+380966293372 – Ващенко Олена Юріївна 

+380679429413 – Невесела Наталія Володимирівна (питання щодо поселення) 

10. Прикінцеві положення 

10.1. Для участі у конкурсі необхідно надіслати в оргкомітет (до 10.04.2020): 

- скан-копію заявки;  

- скан-копію чеку про сплату благодійного внеску; 

- скан-копію ідентифікаційного номеру. 

10.2. Інформація щодо програми конкурсу буде надіслана кожному 

учаснику, а також оприлюднена на офіційному сайті КВНЗ «Криворізький 

обласний музичний коледж» ДОР» за посиланням: http://www.komu.dp.ua 

10.3. Форма заявки: 

Заявка на участь у ІІ Всеукраїнському конкурсі  

виконавців на класичній гітарі 

ПІБ учасника/ 

назва колективу (склад) 

 

Навчальний заклад   

Категорія  

Клас/курс  

ПІБ викладача (творчого 

керівника) 

 

Конкурсна програма з 

хронометражем 

 

Контактні телефони, 

електронна пошта 

 

Даю згоду на участь у конкурсі та переказ благодійного внеску. 

Я знаю, що благодійні внески поверненню не підлягають.  Надання заявки на 

участь у конкурсі є підтвердженням згоди на збір та обробку персональних даних, 

для виготовлення буклету конкурсу, поширення інформації про його проведення 

тощо. 

Дата Підпис 

 

http://www.komu.dp.ua/

