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ПОЛОЖЕННЯ 

 

V Всеукраїнського конкурсу  

виконавців на мідних духових та ударних інструментах  

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та спеціалізованих шкіл 

ІІІ ступеня підготовки імені Валерія Посвалюка. 

26 березня-2 квітня 2023 року 

м. Київ 

 

 

Конкурс проводиться з метою популяризації української виконавської 

школи гри на мідних духових та ударних інструментах, виявлення і підтримки 

творчо-обдарованої молоді, визначення рівня фахової підготовки студентів 

навчальних закладів України І-ІІ рівня акредитації та учнів спеціалізованих 

шкіл України ІІІ ступеня підготовки, обміну досвідом та напрацювань у галузі 

музичної педагогіки підготовки виконавців на мідних духових та ударних 

інструментах, привернення уваги української громадськості до проблем 

інструментального музичного мистецтва України.  

 



Конкурс відбувається завдяки особистої підтримки  

Ректора Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, 

Доктора філософії, професора, Заслуженого діяча мистецтв України, член-

кореспондента Національної академії мистецтв України, академіка УТА, 

академіка УАН 

ТИМОШЕНКО Максима Олеговича. 

 

 

1. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

1.1. V Всеукраїнський конкурс виконавців на мідних духових та ударних 

інструментах студентів навчальних закладів України І-ІІ рівня 

акредитації та учнів спеціалізованих шкіл України ІІІ ступеня 

підготовки імені Валерія Посвалюка відбувається ДИСТАНЦІЙНО в 

ДВА ТУРИ. 

 

1.2. Дати проведення конкурс: 

– Перший тур конкурсу відбудеться 26 березня 2023 року. 

– Другий тур конкурсу відбудеться 2 квітня 2023 року. 

 

1.3. Для участі в конкурсі кожен претендент повинен підготувати 

відеозапис своєї конкурсної програми за вимогами, які будуть зазначені 

далі.  

 

1.4. Підготовлений відеозапис конкурсної програми Першого та Другого 

туру необхідно залити на будь-який файлообмінник і надіслати 

посилання на залитий відеофайл на електронну адресу організаційного 

комітету конкурсу: vslupskyi@gmail.com  

 

mailto:vslupskyi@gmail.com


1.5. Посилання на відеофайли претендентам на участь в конкурсі потрібно 

надіслати на електрону адресу організаційного комітету до 20 березня 

2023 року (включно). Надісланні посилання після зазначеної дати 

прийматися організаційним комітетом конкурсу не будуть. 

 

1.6. Лише після того, коли будуть опрацьовані відео матеріали отримані за 

посиланням від претендента і технічно, ці матеріали будуть доступні 

для конкурсного перегляду, кожен претендент особисто отримає 

підтвердження, на зворотну електронну адресу, яка зазначена у заявці 

конкурсанта,   про допуск до участі в конкурсі.  

 

1.7. Вперше V Всеукраїнській конкурс виконавців на мідних духових та 

ударних інструментах навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та 

спеціалізованих шкіл ІІІ ступеня підготовки імені Валерія Посвалюка 

відбудеться в два тури. 

• Перший тур виконання конструктивного матеріалу. 

• Другий тур виконання художніх музичних творів для мідних духових 

та ударних інструментів. 

 

1.8. Конкурсну програму першого та другого туру конкурсанти виконують 

НА ПАМ’ЯТЬ. 

 

 

 

2. УМОВИ ПЕРШОГО ТУРУ 

 

 

2.1. Мета першого туру, надати можливість конкурсантам 

продемонструвати рівень фахової підготовки завдяки виконанню 

конструктивного матеріалу. 

 



2.2. Програма відеозапису першого туру має складатися з виконання гами 

та двох різнохарактерних етюдів. Етюди, які будуть представленні на 

відеозапису, конкурсанти обирають самостійно. 

 

2.3. З метою запобігання непорозуміння та створення однакових умов для 

конкурсантів, організаційний комітет конкурсу просить учасників 

кожної номінації виконати у запропонованій послідовності зазначену 

мажорну гаму.  

 

• В номінації валторна гаму фа-мажор; 

• В номінації труба гаму до-мажор; 

• В номінації тромбон гаму сі-бемоль мажор; 

• В номінації туба гаму сі-бемоль мажор.  

 

2.4. Приклад порядку виконання гами з кожної номінації додається. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Виконавці на валторні виконують гаму фа мажор; 

 



 
 

 

 

 



• Виконавці на трубі виконують гаму до мажор; 

 

 



 

 
 



 

• Виконавці на тромбоні виконують гаму сі-бемоль мажор; 

 



 

 

 



 

• Виконавці на тубі виконують гаму сі-бемоль мажор; 

 



 

 
 

 



 

 

2.5. Для виконавців на ударних інструментах необхідно записати на 

інструменті з невизначеною висотою звучання (малий барабан, 

установка, пед), володіння двійками з прискоренням та переходом на 

дріб, володіння парадідлами та два різнохарактерних етюди на 

інструменті: або ксилофоні, або на маримбі, або на вібрафоні.  

 

 

3. УМОВИ ДРУГОГО ТУРУ 

 

3.1. Виконавцям на мідних духових інструментах необхідно записати на 

відео два різнохарактерних твори: віртуозного та кантиленного, або 

музичний твір великої форми. 

 

3.2. Виконавцям на ударних інструментах необхідно записати на відео два 

різнохарактерних твори на інструменті: або ксилофоні, або на маримбі, 

або на вібрафоні та твір для інструменту з невизначеною висотою 

звучання (малий барабан, установка, пед). 

 

3.3. Організаційний комітет конкурсу просить претендентів на участь в 

конкурсі, формуючи конкурсну програму, утриматись від виконання 

музичних творів російських композиторів. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ВИМОГИ ДО РЕГЛАМЕНТУ ВІДЕОЗАПИСУ 

 

4.1. Відео запис конкурсної програми першого туру має бути одним файлом  

за обсягом часу до 20 хвилин, може бути і менше, але не більше 20 

хвилин. 

 

4.2. Відео запис конкурсної програми другого туру також повинен бути 

одним файлом за обсягом часу до 20 хвилин, може бути і менше, але не 

більше 20 хвилин. 

 

4.3. Відеозаписи конкурсної програми в яких організаційний комітет 

конкурсу помітить технічне втручання у вигляді відео монтажу, 

склейки, поєднання окремо записаної звукової доріжки з відео 

зображенням, тощо будуть вилучатися і не будуть допущенні до 

конкурсного прослуховування. 

 

 

5. НАГОРОДИ 

 

2000.  

5.1. Журі Конкурсу визначає переможцям змагання з кожної фахової 

номінації (валторна, труба, тромбон, туба та ударні інструменти). В 

якості нагороди переможцям конкурсу буде присвоєно 1,2 та 3 місце і 

звання ЛАУРЕАТА V Всеукраїнського конкурсу виконавців на мідних 

духових та ударних інструментах навчальних закладів І-ІІ рівня 

акредитації та спеціалізованих шкіл ІІІ ступеня підготовки імені 

Валерія Посвалюка. 

 

5.2. Результати конкурсу будуть оголошенні 3 квітня 2023 року на 

офіційній сторінці конкурсу на платформі Facebook 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089333280376  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089333280376


5.3. Переможці також будуть нагороджені, встановленими організаційним 

комітетом, журі та спонсорами конкурсу, дипломами і пам’ятними 

відзнаками. 

 

5.4. Переможці, викладачі та концертмейстери отримають дипломи 

НОВОЮ ПОШТОЮ.  

 

 

 

Слава Україні! Слава Героям! Все буде Україна! 

 

 

 

 

 

Організаційний комітет. 

 

 

 

 


