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Харкiвський нацiональний унiверситет мистецтв iMeHi I. П. Котляревського
запрошуе стулентiв вашого навчального закладу до участi в Шосmому
BceyKpatHcbчo,ryry KoHKypci з meopit лtузuкu i-цeHi Т. С, Кравцова (далi Конкурс).

Конкурс мое на Memi залучення художньо обдарованоТ молодi до активноТ
творчоТ i науково-дослiдницькоТ дiяльностi, а також вшанування пам'ятi та
пропагування творчостi украiнського композитора та науковця Т. С, Кравцова
(|922_20Iз).

У KoHKypci можуть брати участь студенти III-IV KypciB спецiалiзацii <Теорiя
музики)) та виконавських спецiалiзацiй мистецьких навчаJIьних закладiв I-II piBHiB
акредитацiТ та учнi 10-11 класiв середнiх спецiалiзованих музичних шкiл, а такоя(
стуленти/учнi iнших (молодших) курсiв/класiв. Конкурс проводиться згiдно з

програмними вимогами дисциплiн теоретичного цишIу в обсязi, визначеному для
вищевказаних навчальних закладiв.

Конкурс вiдбудеться у дистанцiйному форматi, скJIадатиметься з odHozo
заочноzо п ucbMogozo mчрч,

Конкурс розпочинаеться з моменту оголошення його умов на офiцiйному
сайтi ХНУМ iMeHi I. П. Котляревського. h_t}"p_;,//num.kharkiv.ual17_?ý;цniversitetski-
kопkuЦ

3аявкu на участь у KoHKypci надсилаються учасниками до l0 люmоzо 202l р,
включно в електронному виглядi на адресу Boц,kurs.im_,kravtsova@gmail.com

Конкчрснi робоmu (див. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ) надсилаються тако}к в
електронному виглядi на вказану адресу. Останнiй строк ik подання - 06 березня
2021 р, вt<ltючно.

Результати Конкурсу булуть оприлюдненi протягом трьох тижнiв пiсля
завершення кiнцевого строку подання конкурсних робiт - не пiзнiluе 22 березня
202I р.

уqдстъ у KoHKyPu € БЕзкоштовною.

Перемохtцi та учасники Конкурсу (I, II, III призовi мiсця, заохочувальнi

!ипломи, почеснi Грамоти) отримують звання (лауреат)> або ((дипломант)),

нагороджуються вiдповiдними електронними !ипломами/Грамотами.
Щипломи/Грамоти отримують також викладачi (керiвники) переможцiв та

учасникiв Конкурсу.



IменаПереМоЖцiвтаiхнiхпеДагогiв(керiвникiв)
офiчiйному сайтi ХНУМ iMeHi I. П, Котляревського,' 

ЕлеКтроннi .Щипломи/Грамоти будуть доступнi

посиланням, огryблiкованим
ХНУМ iMeнi I. П. Котляревського,

булуть опублiкованi на

для завантаження за

Конкурсу сайтуна сторlнцl

зАявкА

У заявцi необхiдно вказати:

а) прiзвище, iм'я, по-батьковi учасника (без

б) повну офiчiйну назву, поштову адресу,

iм'я, по-батьковi, регалiТ директора НЗ;

в) спеuiаЛiзацiю' курс; 
rпч_ вqене звання ога (керiвника)

г) прiзвиЩе, iм'я' по-батькОвi, посадУ, вчене звання, категорlЮ Пе[&Г,

письмових робiт;
Д) KoHTaKTHi данi (мобiльний тел.) учасника та його педагога (керiвника),

ОФОРМЛЕНIЛЯ ПИСЪМОВИХ РОБIТ

письмовi роботи надсилаються у виглядi окремих файлiв - Homшozo mа

mексmовоzо, що мають бути названi латиницею та мiстити пIБ учасника,

наприклад, NМ_petrenko. Bci матерiали слiд надсилати одним електронним

листом.
о Ноmнuй файл iз Завданням 1,

Набранi ноmнi 
- 

завdання у редакторах (Sibelius, Finale тощо) мають бути

збереженi у форматi PDF одним файлом,
рукопuснi HomHi завdання("*що не мас можливостi надiслати надрукований

текст) мають бути вiдсканованi або сфотографованi з якiсним зобрахtенням i

об'еднанi в один РDF-файл за допомогою онлайн-сервiсiв.

За бажанням KoHKypcaHTiB, oKpiM нотного тексту скJIадених завдань, можна

додати ауdiо-файл iз запuсоlи власнl1х mBopiB (авторське виконання або електронна

версiя) - формати WАV, МР3.

о Тексmовuй файл iз Завданням 2,

обсяг роботи - до 2 cTopiHoK у форматi Microsoft Word.

Вuл,tоzu do офорlttлення ,rir*y, шрифт - Times New Roman, кегль |4,

мiжрядковий iHTep"un - 1,5, вирiвнtовання з обох бокiв, абзац - 1 см,

КоНТАКТИ:
БЕлIчЕнко наmалiя мuкола'iвна, dоценm _ 

кафеdрu meopi| futУЗuКu ХНУМ,

*у-"*" -rp-rui Kon*ypcy: тел.: +38 (097) 9L7-97,|5;

КАIЦИРЦЕВ Рчслан ГеннаDiйовчч,' вu,клаdач _кафеdрu 
meopii музuкu ХНУМ,

*r""ld*p"r* KoHKypcyj тел. : +38 (0бб) 041^,22,82"

(режим дзвiнкiв: 18.00-21.00)

скорочень);
e-mail навч.lJIьного закладу; прiзвище,



ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ

Завдання 1.

написати три, рiзнi (за кiлькiстю голосiв) обробки запропонованот

украТнськоТ народноi пiснi кIшов козак потайком>>: двоголосну, триголосну, а

також одну гомофонно-гармонiчну обробку у виглядi мелодiт iз супроводом.

ВиконавськиЙ склад обирасться конкурсантом самостiйно. Не викJIючаеться

використання пiсенного тексту.

[шов козtlк потайкоп,I

Allegretto Уцl. нар. пiсня

СеР - ДеНЬ-КО. Ве - ЧlР , KOý-l

Завдання 2.

,Щля його виконання конкурсант обирас лише один iз двох запропоНОВаНИХ

BapiaHTiB.
о Варiанm ]

Письмовий аналiз власного твору (трьох обробок): мелодики, гармОнii,

метро-ритму, складу (фактури), форми.
Бажаним с наведення схем.

с BapiaHm 2
Письмовий аналiз (мелолики, гармонiТ, метро-ритму, складу/фактури,

форми) мiнiатюри Т. С. Кравцова для хору а cappella кВ тишi алеЙ вальсУс BiTep>

на слова В. М. Сосюри (JФ 7 з циклу кАкварелi>>, ноти (та аулiо-файл) розмiщенi На

сайтах ХНУМ http://num.kharkiv.ua/1728-universitetski-konkursi, Конкурсу У ФБ
httрý.,//у"ч}чw.fа.9фроk.с*gц/всqY$раiч,9ьк4F_"_'концурс_з-J"9орii._]у,r_узи".кtr"_iл!.еFi_
Тараса-Сергiйовича-Кравцова-2 153964534852661,/ ).

Можливим е висвiтлення в аналiзi наступних аспектiв, наПриКJIаД:
о мелодика та акордика (спiвзвуччя);
. голосоведення (рiзновиди, функцiя у формi);
. дiатонiка та хроматика;
. роль вiдхилень (модуляцiй) у формi;
. функцiя гармонii у формi;
. взасмодiя гармонii з iншими засобами музичноi виразностi (ритмОм,

динамiкою, фактурою тощо);
. вертикаль i горизонтаJIь та Тх взасмодiя;
. слово i музика.
Ноmu mвору dоdаюmься do KoHKypcHl,tx Blllvloz (на сайmi ХНУМ),

Оргкомiтет

до дiв - чI.л - ш.r, сФ - день - ко, ве , чlр - KoNl

I-шов ко



Анонс мистецьких заходiв

ХНУМ iMeHi I. П. Котляревського

Запрошуемо вiдвiдати сторiнки офiцiйного веб-сайту, що присвяченi
новим проектам Харкiвського нацiонального унiверситету мистецтв
iMeHi I. П. Котляревського:

Харкiвського
нацiонального медичного унiверситету та,,ЩержавноТ установи Iнститут
медичноi радiологiТ та онкологii iMeHi С. П. Григор'ева Нацiональноi академii
медичних наук Украiни (керiвник проекту * Кавалер Ордену кЗа заслуги)),
Почесний громадянин м. XapKiB, народна артистка Украiни, професор

пiдтримкиТеmяна BepKiHa). Проект здiйснюеться за фiнансовоi
Украiнського культурного фонду.

У межах проекту вiдбудеться серiя заходiв онлайн-концертiв
класичноi та джазовоi музики на пiдтримку хворих на рак i дiабет, виступи
лiкарiв.

,Щетальнiше про проект: http ://num.kharkiv.ua/proj ect_ucf Iнформацiю
про заходи буд. оприлюднено на сайтi ХНУМ. Онлайн заходи
транслюватимуться на YouTube каналi ХНУМ iMeHi I. П. Котляревського.


