
                                                                           Додаток 1

                                                                                    Затверджено
                                                                                    наказом управління з питань
                                                                                    культури та охорони
                                                                                    культурної спадщини
                                                                                    Миколаївської міської ради
                                                                                    від 30.11.2020 № 113
                                                             

Положення
про Міський конкурс юних піаністів

серед учнів мистецьких шкіл

Міський  конкурс  юних  піаністів  23  грудня  2020  року  проводиться
дистанційно !!!

І. Засновники та організатори конкурсу:

1.  Управління  з  питань  культури  та  охорони  культурної  спадщини
Миколаївської міської ради;
2.  Фортепіанна секція Миколаївського зонального методичного об’єднання
мистецьких шкіл м. Миколаєва;
3. Дитяча музична школа №1 м. Миколаєва.

ІІ. Мета конкурсу:

Міський конкурс  юних піаністів  серед  учнів  мистецьких шкіл  (далі-
конкурс)  проводиться  з  метою  виховання  у  дітей  почуття  прекрасного,
збереження  національних  традицій  у  сфері  музичної  освіти,  виявлення  та
підтримки обдарованих дітей, вдосконалення майстерності,обміну досвідом
та активізації роботи викладачів мистецьких шкіл м. Миколаєва.

ІІІ. Умови проведення конкурсу:

1.До участі в конкурсі запрошуються учні 1-4 класів фортепіанних відділів
мистецьких  шкіл  м.  Миколаєва  віком  6  –  11  років  (включно).  Норма
представництва не перевищує сім учнів від навчального закладу.

 2. Конкурс проводиться в один тур в двох вікових категоріях:
- перша вікова категорія – 6-9 років;
- друга вікова категорія – 10- 11років.



3. Конкурсна програма складається з двох творів:
- поліфонічний твір Й. С. Баха;
- віртуозна п’єса за вибором учасника (бажано українського композитора).

ІV. Склад журі:

1. Представник  Управління  з  питань  культури  та  охорони  культурної
спадщини Миколаївської міської ради;
2. Керівник фортепіанної секції Миколаївського зонального методичного
об’єднання мистецьких шкіл м. Миколаєва;
3. Представник  Дитячої музичної школи №1 м. Миколаєва;
4. Викладач МКММ;
5. Представники  мистецьких шкіл м. Миколаєва;
6. Представник  обласного  методичного  кабінету  навчальних  закладів
культури та мистецтв.

V. Порядок проведення конкурсу:

     1. Проводиться  щорічно у грудні на базі ДМШ № 1 м. Миколаєва.
     2.Заявка  встановленої  форми  подається  до  15  грудня  2020  року
українською  мовою  до  Дитячої  музичної  школи  №  1  за  адресою  вул.
Адміральська, 11, м. Миколаїв 54001. Контакти 37 84 57, 37 84 94, 
e-mail – NikPianoCompetition  @  gmail  .  com  
    3.  Конкурсні  прослуховування  проводяться  публічно.  Результати
оголошуються  в  день  проведення  конкурсу.  Переможці  нагороджуються
грамотами.
   4.  У  період  карантину  конкурс  проводиться  дистанційно.  До  Дитячої
музичної  школи  №  1  заявка  та  відеозаписи  виконавців  надаються  на
електронних носіях.
5. Вимоги до відеозапису:
а) виконання всієї конкурсної програми без монтажу;
б) під час виконання програми на відеозапису повинні бути  видно руки та
обличчя  учня одним планом;
в) перед виконанням програми учень надає наступну інформацію:
Прізвище, ім’я учня, назва мистецької школи, вік та клас учня, 
ПІБ викладача, програма;
г) виконавець має мати відповідний сценічний вигляд.

6. Результати конкурсу перегляду не підлягають.
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Заявка

На участь у Міському конкурсі юних піаністів серед учнів мистецьких
шкіл м. Миколаєва

Повна назва навчального закладу _______________________

Прізвище,  ім’я,  по  батькові  учасника (без
скорочень)______________________________________________________
________________________________________________________________

Клас,  у  якому  навчається  конкурсант  у  ДМШ  (ДШМ)
_______________________________________________________________

Число,  місяць,  рік  народження  учасника
_______________________________________________________________

Домашня  адреса,  контактний  телефон  учасника
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Прізище,  ім’я,  по  батькові  викладача  (без  скорочень)
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Контактний  телефон  викладача
___________________________________

Конкурсна  програма  (обов’язково вказати  ініціали  композиторів,
хронометраж номерів):

1) Поліфонічний твір _____________________________________________
2) Віртуознап’єса

_____________________________________________________________
____________________________________________________________

Форма участі : наживо, дистанційно (потрібне підкреслити)

Примітки:
Підтверджую, що з умовами конкурсу ознайомлений і зобов’язуюсь їх
виконувати. Викладач:                                                        _____________

(підпис)

        М.П.      Директор_______________________   П.І. Б.


