
Умови участі у фестивалі 

 

У фестивалі можуть взяти участь молоді 

музиканти віком до 30 років (включно), 

лауреати конкурсів - солісти, ансамблі, 

колективи. 

Програма виступу - вільна. 

Загальний час звучання - до 20 хвилин. 

Для участі необхідно: 

- до 20 травня 2016р. вислати на адресу 

Оргкомітету заявку на участь (за зразком). 

Переможцям фестивалю присуджується 

звання лауреата фестивалю «В гостях у 

Гоголя» та вручаються дипломи.  

Розмір благодійних внесків — 300 грн. 

Усі витрати, пов'язані з участю у 

фестивалі (конкурсі), проводяться за 

рахунок учасників, або направляючих 

організацій. 

 

 

Благодійні внески 

вносяться при реєстрації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма Літньої музичної школи: 

1. Сольне виконання: фортепіано, скрипка, 

віолончель, кларнет, арфа 

2. Камерний ансамбль  

3. Лекція з музичної психології 

4. Концертні виступи в рамках фестивалю 

 

Умови навчання 

У «Літній музичній школі» беруть участь 

виконавці до 30 років (включно) 

Реєстрація учасників за адресою: 

м.Миргород, ДМШ ім. А.П.Коломійця, 

вул.Сорочинська, 5  

Слухачі забезпечуються класами для 

самостійних занять. 

Розмір благодійного внеску — 300 грн. 

- сольне виконання - 4 уроки по 45 хвилин 

- музична психологія - 1 лекція 

- екскурсійне обслуговування 

- відвідування концертів фестивалю 

Для участі в Літній музичній школі 

необхідно до 10.06.2016 відправити заявку 

  на адресу Оргкомітету (за зразком) 

 

Благодійні внески 

вносяться при реєстрації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство культури України 

Миргородська районна державна 

адміністрація 

Миргородська міська рада 

Відділ культури і туризму  

Миргородської  міської ради 

Дитяча музична школа ім.А.П.Коломійця 

Харківська середня спеціалізована 

музична школа-інтернат 

 

Другий музичний фестиваль 

«В гостях у Гоголя» 

 

Відкритий конкурс молодих 

виконавців 

 

 
 
 
 
 

 

Літня музична школа 

1-15 липня 2016р. 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ 

1 липня 
Заїзд учасників  

2 липня 
Реєстрація учасників  

Жеребкування учасників конкурсу в 

номінації“Народні інструменти” 

Відкриття Літньої музичної школи 

Відкриття музичного фестивалю 

3 липня 
Конкурс в номінації “Народні 

інструменти” 

4 липня 
Конкурс в номінації “Народні 

інструменти” 

4-14 липня 
Концерти фестивалю, майстер-класи, 

екскурсії  

15 липня 
Урочисте закриття фестивалю 

 

 

 

Адреса оргкомитету: 
ХССМШІ, вул. Благовіщенська, 19 

м. Харків, Україна, 61052 

тел./факс: 38-0577125289 

Е-mail: musicschoolkh@ukr.net  

  www.music-school.kh.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкритий конкурс молодих виконавців 

в номінації “Народні інструменти” 
(гітара, сопілка, баян, акордеон, бандура 

інструментальна, бандура вокальна, домра, 

балалайка, цимбали) 

Конкурсні прослуховування проводяться в 

один тур у  таких вікових категоріях: 

- молодша група - 9-11 років (включно) 

- середня  група - 12-14 років (включно) 

- старша група -  15-17 років (включно) 

 

Вік визначається станом на 1.07.2016 року. 

Всім учасникам в заявці необхідно вказати 

хронометраж кожного твору. 

Виконання програми на пам'ять є 

обов'язковим. 

Оргкомітет може надати концертмейстера 

(оплата за домовленістю). 

Порядок виступів на конкурсі визначається 

жеребкуванням. 

Переможцям конкурсу присуджується 

звання лауреата, вручаються дипломи та 

призи. Спеціальними дипломами будуть 

відзначені кращі концертмейстери конкурсу. 

Необхідною умовою для проведення 

конкурсу є наявність не менше 3-х заявок на 

участь (у кожній групі). 

Благодійні внески для участі в конкурсі 

становлять 300 грн для солістів 

 

Для участі в конкурсі необхідно до  

10 червня 2016 року вислати на адресу 

Оргкомітету (листом, або в електронному 

вигляді на e-mail) наступні документи: 

1) заявку (за зразком) 

2) кольорове фото (цифрове)  

3) копію свідоцтва про народження 

4) довідку з музичного навчального закладу 

 

Номінація «Народні інструменти” 

Конкурсні вимоги  

Гітара  

молодша група -2 різнохарактерні твори 

(до 5 хв.); середня група - твір українського 

композитора , вільна програма (до 7 хв.); 

старша група - твір композитора І половини 19 

століття, твір українського композитора, вільна 

програма (до 10 хв.) 

Сопілка 

молодша група -2 різнохарактерні твори 

(до 5 хв.); середня група - твір українського 

композитора, вільна програма (до 7 хв.); 

старша група - твір великої форми, вільна 

програма (до 10 хв.) 

Баян, акордеон 

молодша група - 2 різнохарактерні твори 

(до 5 хв.); середня група - твір українського або 

російського композитора, віртуозна п'єса (до 7 

хв.); старша група - поліфонія, вільна програма 

(до 10 хв.) 

Бандура (інструментальна) 

молодша група -2 різнохарактерні твори 

(до 5 хв.); середня група -2 різнохарактерні 

твори  (до 7 хв.); старша група - твір 

сучасного українського композитора, 

вільна програма (до 9 хв.) 

Бандура (вокал.) 
молодша (до 5 хв.), середня (до 6 хв.), старша  

групи (до 7 хв) - 2 вокальні різнохарактерні 

твори 

Домра, балалайка, цимбали 

молодша група - 2 різнохарактерні твори (до 5 

хв.); середня група - 2 різнохарактерні твори 

(до 7 хв.); старша група - твір великої форми, 

вільна програма (до 10 хв.) 

 

 

Благодійні внески 

вносяться при реєстрації. 

 

 

mailto:music@ic.kharkov.ua


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


