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У партитурі вічного буття,
Яку ніколи двічі не зіграти,
Є дні, яким судилось забуття,
А є прекрасні, незабутні дати, 
і факт цей, до уваги беручи,
Ми скажемо звичайними словами: 
«Із святом Вас, шановні сурмачі,
Хай музика назавжди буде з Вами!»

Народний артист ,
заслужений діяч мистецтв ,
генерал-майор 
В. Ф.Деркач

IX Всеукраїнський конкурс диригентів оркестрів духових інструментів серед 
студентської молоді відбудеться дистанційно 05 - 06 травня 2021 року на базі Сумського 
фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського.

Конкурс носить ім'я заслуженого працівника культури України Леоніда Костянтиновича 
Власенка, який більшу частину свого життя віддав натхненній роботі зі студентською молоддю, 
20 років займаючи посаду директора Сумського вищого училища культури, та 8 років -  
директора Сумського вищого училища мистецтв і культури ім.Д.С.Бортнянського.

У проведенні Всеукраїнського конкурсу диригентів оркестрів духових інструментів серед 
студентської молоді втілено один із творчих проектів Л.К.Власенка.

Конкурс проводиться під патронатом видатного музиканта, випускника Сумського музичного 
училища, професора Київського національного педагогічного університету ім.М.П.Драгоманова, 
заслуженого діяча мистецтв України, Народного артиста України, генерал-майора Володимира 
Федоровича Деркача.

Всеукраїнський конкурс диригентів оркестрів духових інструментів серед студентської 
молоді імені заслуженого працівника культури України Л.К.Власенка -  єдиний в Україні. Його 
унікальність неодноразово відзначали фахівці; конкурс.отримав популярність і високу оцінку в 
професійних колах.

Організатори мають надію, що талановиті учасники конкурсу гідно представлять свою 
майстерність шановному журі та шанувальникам духової музики, а найбільш обдаровані й 
наполегливі з них в недалекому майбутньому отримають широке визнання на концертних 
сценах різних країн світу.

Сподіваємось, що конкурс зробить вагомий внесок у пропаганду творів українських 
композиторів, збагачення культурних здобутків нашого народу та посилить творчі зв'язки з 
регіонами України та зарубіжжя в галузі музичного мистецтва.

Організатори конкурсу запрошують молодих диригентів оркестрів духових інструментів взяти 
участь у IX Всеукраїнському конкурсі, даруючи слухачам радість життя в спілкуванні з музикою.



Умови проведення конкурсу:

У конкурсі можуть взяти участь студенти III-IV курсів відділів оркестрових духових та 
ударних інструментів мистецьких коледжів (віком до 25 років). Виступ конкурсанта складається 
з таких форм роботи: відео-презентація диригування обов'язкового твору та концертний виступ.

Конкурсант має представити:

1) коротку відео-презентацію (до 10 хв) роботи над обов'язковим твором, де визначає його 
оркестрові особливості, диригентські труднощі та методи їх подолання, а також виявляє 
розуміння змісту та стилю твору для оркестру духових інструментів;

2) відео-запис концертного виконання оркестру духових інструментів із програмою з двох 
творів: обов'язкового та твору за вибором конкурсанта із запропонованих в умовах конкурсу 
або твору з репертуару оркестру духових інструментів, з яким працює конкурсант.

Запис концертного виступу має здійснюватися з дотриманням правил та умов карантинних 
заходів (кількість учасників оркестру не повинна перевищувати 20 осіб).

Програма конкурсу

1. Ж. Бізе. Вступ до опери «Кармен» (обов'язковий твір)
2. К. Бадельт. Сюїта з кінофільму «Пірати Карибського моря»
3. Й. Штраус (син). Персидський марш
4. О. Морозов. «Українські візерунки»
5. Дж. Блек. «Коли святі марширують»
6. /І. Андерсон. «Парад трубачів»
7. К. Даніькевич. Марш «Богдан Хмельницький»
8. В. Рунов. Вальс «Бал-маскарад»
9. Д. Елінгтон. «Караван» (інструментовка Н. Іваі)
10. Р. Шерман. «Chitty Chitty Bang Bang»
11. Л. ді Джісалло. «Midnight dancer»
12. А. Бесендорфер. «Угорська рапсодія»

Програму конкурсу виконує Народний оркестр духових інструментів Сумського 
фахового коледжу мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського.

Художній керівник та диригент -  викладач відділу оркестрових духових та ударних 
інструментів Гришин Володимир Олександрович.



Порядок подачі документів

1. Заяви (зразки додаються) на участь у конкурсі приймаються до 15 квітня 2021 року на 
електронну адресу КЗ СОР «Сумського фахового коледжу мистецтв і культури
ім. Д. С. Бортнянського» svumik@ukr.net.

2. До заяви додаються такі документи:
- свідоцтво про народження або паспорт (скан);
- довідка з місця навчання та рекомендація навчального закладу (скан);
- фотографія (JPG);
- нотні примірники обраних творів для концертного виступу, якщо конкурсант обирає твір з 

репертуару свого оркестру (скан);
- посилання на відео-записи (YouTube).

Документи, подані із запізненням, або не повністю, розглядатись не будуть. Після розгляду 
всіх надісланих документів, оргкомітет письмово (або телефонним дзвінком) повідомляє 
кожного кандидата про його участь у конкурсі.

Відзначення переможців

Оцінка виступів учасників визначається на засіданні журі в формі відкритого голосування в 
режимі online . Голова журі - Народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, 
генерал-майор Володимир Федорович Деркач. До складу журі запрошуються провідні 
диригенти, професори, заслужені діячі мистецтв України, педагоги. Рішення журі є остаточним і 
перегляду не підлягає. Журі залишає за собою право присуджувати не всі премії або ділити їх 
між конкурсантами.

Оргкомітет IX Всеукраїнського конкурсу диригентів оркестрів духових інструментів серед 
студентської молоді імені заслуженого працівника культури України Л.К.Власенка під 
патронатом Народного артиста України В.Ф.Деркача встановлює звання Лауреата за зайняте І, 
II та III місце. Конкурсанти, не удостоєні звання Лауреата, отримують грамоти за участь.

Конкурсні прослуховування проводитимуться відкрито в режимі online на YouTube сторінці 
https://voutube.eom/c/sfkmik та сайті коледжу https://svumik.sumy.ua/konkursv в розділі «IX 
Всеукраїнський конкурс диригентів оркестрів духових інструментів серед студентської молоді 
імені заслуженого працівника культури України Л.К.Власенка під патронатом Народного артиста 
України В.Ф.Деркача» з 20.04 по 04. 05. 2021 року.

Оголошення переможців -  07 травня 2021 року.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:

050-883-77-73 Пастухов Валерій Олександрович ( Голова ЦК відділу оркестрових духових 
та ударних інструментів)

066-903-36-32 Гришин Володимир Олександрович ( викладач відділу, художній керівник та 
диригент Народного оркестру духових інструментів)

Е-таіІ: svumik@ukr.net, сайт: svumik.sumy.ua
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Заява
на участь у (X Всеукраїнському конкурсі диригентів оркестрів духових інструментів серед 

студентської молоді імені заслуженого працівника культури України Л.К.Власенка під 
патронатом Народного артиста України В.Ф.Деркача

Прізвище, ім'я, п о - б а т ь к о в і [___________________

Дата та місце народження_________________________________________

Музична освіта (курс, навчальний заклад)_____________________________

Участь в інших конкурсах, премії, нагороди____________________________

Контактний телефон, е-таіі________________________________________

е-таіі навчального закладу__________________________________________

Педагог (прізвище, ім'я та по-батькові, вчена ступінь, почесні
звання)___________________________________________________________

Керівник колективу (прізвище, ім'я, по-батькові, вчена ступінь, почесні 
звання)___________________________________________________________

Назва колективу_

Відділення Нової пошти
*■

Програма виступу:

1. Посилання на відео- 
презентацію

2. Ж. Бізе. Вступ до опери « Кармен»

3. Назва твору за вибором конкурсанта

Підтверджую, що з умовами конкурсу ознайомлений (а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Дата Електронний підпис


