ПОЛОЖЕННЯ
про ХІV Міський відкритий конкурс вокальної майстерності
серед учнів мистецьких шкіл м. Миколаєва «Пісенна мозаїка»

Мета конкурсу
ХІV Міський відкритий конкурс вокальної майстерності серед учнів
мистецьких шкіл «Пісенна мозаїка» проводиться з метою сприяння розвитку
української національної культури, популяризації, збереженню вокальнопатріотичної спадщини України, пропаганди творів українських авторів та
світової вокальної класики, узагальнення практичного досвіду у дитячій
вокальній творчості, вдосконалення педагогічної майстерності.
Засновники та організатори конкурсу
Управління з питань культури та охорони культурної спадщини
Миколаївської
міської
ради,
секція
вокально-хорового
відділу
Миколаївського зонального методичного об’єднання, ДМШ № 3
м.Миколаєва.
Термін і місце проведення
Конкурс проводиться в рамках Міського фестивалю «Пісенна мозаїка»
(25 березня 2020 року о 10.00 ) у ДМШ № 3 за адресою: пр. Миру, 34-а.
Конкурс академічного
категоріях:
10 - 12 років;
13 - 15 років.

спрямування проводиться у двох вікових

Вік учасників обчислюється на день проведення конкурсу.

Репертуарні вимоги
Вікова категорія 10 - 12 років:
1. Твір українського автора(або обробка української народної пісні)
2. Твір за вибором учасника.
Вікова категорія 13 - 15 років:
1. Твір українського автора (або обробка української народної пісні)
2. Твір a capрella.
Конкурс проводиться з живим супроводом.
Заявка для участі у конкурсі надається на паперових та електронних
носіях українською мовою до 01 березня поточного року до Дитячої
музичної школи №3 м. Миколаєва за адресою: пр. Миру, 34-а, м. Миколаїв.
Контакти: тел. 64- 96- 06, або до управління з питань культури та охорони
культурної спадщини Миколаївської міської ради.
Учасники прибувають на конкурс у супроводі викладачів та
концертмейстерів, які відповідають за життя та здоров’я та поведінку
учасників конкурсу.
Критерії оцінювання
Конкурсанти оцінюються журі за 12-бальною системою за такими
критеріями:
- дотримання репертуарних вимог конкурсу;
- рівень виконавської майстерності (чисте інтонування, навички
співацького дихання, якість дикції та ритму тощо);
- сценічна культура;
- творча індивідуальність виконавця;
- художній рівень репертуару (складність та аранжування).
Визначення переможців
Результати конкурсу оголошуються у день його проведення під час
церемонії нагородження переможців.
Переможці визначаються у кожній віковій категорії та отримують
дипломи першого, другого, третього ступенів.
Учасники конкурсу, які не отримали призових місць, нагороджуються
дипломами учасника конкурсу.
Журі має право:
- визначати володаря Гран-прі конкурсу;
- відзначати дипломами переможців кількох учасників конкурсу у всіх
вікових категоріях;
- нагороджувати дипломами у номінаціях «За краще виконання твору
за вибором учасника» , «За краще виконання твору a capрella»;
- відзначати кращий концертмейстерський супровід.

СКЛАД Ж У Р І
ХІV Міського відкритого конкурсу вокальної майстерності серед учнів
мистецьких шкіл м. Миколаєва «Пісенна мозаїка»
Голова журі

Галенко Алла Петрівна

- викладач вищої
категорії відділу хорового диригування
Миколаївського коледжу музичного
мистецтва
Члени журі :

Величко Алла Вікторівна

- викладач І категорії
відділу хорового диригування та співу
Миколаївського коледжу музичного
мистецтва

Дяченко Олена Василівна

- завідувач відділу з організаційно методичної та культурно-просвітницької
роботи міського методичного центру

Лакіза Людмила Анатоліївна

Ткаліченко Анжела Анатоліївна

- викладач вищої категорії
відділу хорового диригування та співу
Миколаївського коледжу музичного
мистецтва
- головний спеціаліст відділу культурномистецької роботи управління з питань
культури та охорони культурної
спадщини Миколаївської міської ради

ЗАЯВКА
на участь у ХІV Міському відкритому конкурсі вокальної
майстерності серед учнів мистецьких шкіл "Пісенна мозаїка"
Назва навчального закладу, його адреса,
телефон___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові учасника конкурсу та дата народження
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові викладача, ідентифікаційний код,
телефон___________________________________________________________
__________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові
концертмейстера___________________________________________________
__________________________________________________________________
Програма виступу, хронометраж:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
Дата ______________________________________________________________
М.П.
Директор______________________________
УВАГА! Ксерокопія ідентифікаційного коду учасника або одного з батьків, ксерокопія
свідоцтва про народження (паспорта), учасника та заява-згода батьків
на обробку
персональних даних додаються

