
ЗАСНОВНИКИ КОНКУРСУ:

Міністерство культури України
Департамент культури, туризму, національностей та релігій

Запорізької обласної державної адміністрації
Національна Всеукраїнська музична спілка

Комунальний заклад «Запорізьке музичне училище ім. П.І.Майбороди»
Запорізької обласної ради

ПАРТНЕРИ КОНКУРСУ:

Alliance Française Zaporojié

ІІІ відкритий Всеукраїнський конкурс баянно-акордеонного мистецтва
«Баянне коло на Запоріжжі»

відбудеться 20-22 квітня 2018 року за адресою:
пр. Маяковського 22, Комунальний заклад «Запорізьке музичне училище

ім. П.І.Майбороди» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя, Україна

Конкурс проводиться з метою виявлення обдарованих дітей та молоді, надання 
можливостей для творчого самовиявлення та творчої досконалості, знайомства з видатними 
діячами мистецтв України, популяризації різноманітних виконавських шкіл академічного 
баянного-аккордеонного мистецтва, розповсюдження педагогічного досвіду, подальшого 
розвитку та популяризації музичного виконавства в Україні.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ:

Для участі у конкурсі запрошуються учні ПСМНЗ, студенти навчальних музичних 
закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, а також концертні виконавці без обмежень у віці.

Усі виконавці поділяються на чотири категорії та підкатегорії, зазначені нижче:

I категорія
А – солісти – учні ДМШ, ДШМ до 10 років включно – вільна програма до 10 хв.
В – солісти – учні ДМШ, ДШМ до 12 років включно – вільна програма до 15 хв.
С – солісти – учні ДМШ, ДШМ від 13 років – вільна програма до 15 хв.
D – ансамблі – учні ДМШ, ДШМ будь-який склад інструментів, вільна програма до 15 хв.
з обов’язковою участю баяна або акордеону (70% складу колективу не повинні 

перевищувати вік 15 років).

II категорія
А – солісти – студенти І-ІІ курсів навчальних музичних закладів І-ІІ рівня акредитації – 

вільна програма до 15 хв.
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В – солісти – студенти ІІІ-IV курсів навчальних музичних закладів І-ІІ рівня акредитації 
(тривалість виступу до 20 хв.)

1. Поліфонічний твір з фугою (не менше 3-х голосів).
2. Оригінальний твір для баяна або акордеона.
3. Віртуозний твір. 

C – ансамблі студентів навчальних музичних закладів І-ІІ рівня акредитації (будь-який 
склад з обов’язковою участю баяна або акордеону - вільна програма до 15 хв.)

ІІІ категорія
А – солісти – студенти І-ІІ курсів навчальних музичних закладів ІІІ-IV рівня акредитації 

(тривалість виступу до 25 хв.)
1. Поліфонічний твір з фугою (не менше 3-х голосів).
2. Твір великої форми.
3. Твір за власним бажанням

В – солісти – студенти ІІІ-V курсів навчальних музичних закладів  ІІІ-IV рівня акредитації 
(тривалість виступу до 25 хв.)

1. Поліфонічний твір з фугою (не менше 3-х голосів).
2. Твір великої форми.
3. Твір за власним бажанням

С – ансамблі студентів навчальних музичних закладів ІІІ-IV рівня акредитації (будь-який 
склад з обов’язковою участю баяна або акордеону - вільна програма до 15 хв.)

ІV категорія
А – солісти без обмежень у віці – вільна програма до 15 хв.
В – ансамблі без обмежень у віці 
(будь-який склад з обов’язковою участю баяна або акордеону - вільна програма до 15 хв.)

Конкурс проводиться в І тур. Вся програма виконується напам’ять, при виконанні 
програми користуватися фонограмою заборонено.

Послідовність виконання програми встановлюється виконавцем, окрім 

категорій ІІ-В  та ІІІ-А,В,
 у яких програма виконується у послідовності, встановленій умовами конкурсу.

Конкурсні прослуховування проводяться публічно.
Порядок виступів учасників визначається жеребкуванням до початку конкурсу.
Учасники, які спізнилися, допускаються до прослуховувань за рішенням журі.
Оргкомітет залишає за собою право вести фото та відеозапис, розповсюджувати ці 

матеріали без виплати гонорарів учасникам.

До складу журі входять видатні діячі культури та мистецтва України, науковці та 
педагоги передових навчальних закладів, лауреати міжнародних конкурсів, організатори 
національних та міжнародних конкурсів.

Переможці конкурсу нагороджуються дипломами лауреатів, дипломанти конкурсу 
нагороджуються «дипломами з відзнакою», iншi учасники - «дипломом за участь».

Володарі Гран-Прі та перших премій нагороджуються грошовими преміями (розмір 
премії визначаеться на час нагородження конкурсантів).
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Журі має право присуджувати не всі премії та дипломи, ділити місця між учасниками, 
переводити преміальну вакансію з однієї вікової групи в іншу, присуджувати дипломи за 
краще виконання окремих номерів конкурсної програми, нагороджувати дипломами 
викладачів та концертмейстерів.

Журі може приймати рішення про скорочення програми або зупиняти виступ учасника, 
який вийшов за рамки регламенту, або вочевидь пов’язаний з подальшим результатом.

Участь у гала концерті переможців (Грaн-Прi та 1 премiя) є обов'язковою, у рaзi вiдмови, 
журi має право позбавити їх нагороди.

Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.
За вимогою журі учасники повинні надати копію нот конкурсної програми.
У фінальній частині конкурсу учасники всіх категорій без винятку зведеним оркестром 

баяністів-акордеоністів виконують:
- Є. Адамцевича. «Запорізький марш». Ноти додаються (Додаток 1)
- Ю. Жиро. «Під небом Парижу». Ноти додаються (Додаток 2)

ФОРМА ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВКИ УЧАСНИКА КОНКУРСУ
заявки на участь у конкурсі «Баянне коло на Запоріжжі»  подаються

до 1 квітня 2018 року
на електронну адресу: peluk.serg@gmail.com

- прiзвище, ім’я, по-батькові учасника;
- кaтегорiя;
- дата народження (ксерокопiя свідоцтва або паспорта);
- назва навчального закладу (концертної організації);
- прiзвище, iм'я, по-бaтьковi викладача (творчого керiвникa);
- конкурсна програма;
- адреса навчальної установи та учасника конкурсу, контакні телефони, e-mail, факс;
- чи потрібно житло під час перебування на конкурсі, на який час, на яку кількість осіб 

(окремо чоловіки та жінки).

ФІНАНСОВІ УМОВИ
Оплата всіх витрат, пов'язаних з участю у конкурсi (проїзд, проживання, харчування 

конкурсантів i супроводжуючих їх осіб) здiйснюється за власний рахунок учасників або за 
рахунок відряджуючої сторони.

Вступний внесок на участь у конкурсі вноситься під час реєстрації конкурсанта готівкою 
в оргкомiтет конкурсу в розмiрi:

І категорія А – 300 грн; В – 300 грн; С – 300 грн; D – 800 грн. з 
колективу.

ІІ категорія А – 400 грн; В – 400 грн; С – 800 грн. з 
колективу.

ІІІ категорія А – 500 грн; В – 500 грн; С – 900 грн. з 
колективу.

ІV категорія А – 500 грн; В – 900 грн. 
з колективу.

За детальною інформацією звертатися за телефонами:

      ПЕТРИЧЕНКО          +38 (096) 674 56 70                   ПЕЛЮК            +38 (067) 810 80 13
Анатолій Григорович      +38 (066) 846 88 11     Сергій Олександрович  +38 (061) 233 31 35


