1. Засновники та організатори конкурсу
- Управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації
- КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка»
- відділення музичного мистецтва
2. Мета та завдання конкурсу
- сприяння підвищенню рівня музичної освіти дітей;
- підтримка творчо обдарованої молоді;
- виявлення найбільш талановитих учасників конкурсу для
подальшого
навчання у мистецьких ВНЗ України;
- обмін професійним досвідом у галузі музичної педагогіки та виконавства.
3. Конкурсні умови
У конкурсі беруть участь учні 8-11 класів закладів загальної середньої освіти,
вихованці позашкільних навчальних закладів, дитячих музичних шкіл, шкіл
мистецтв.
4. Номінації
- Вокальне виконавство (солісти, дуети, ансамблі та хори). Жанр: академічний,
естрадний та народний спів
- Інструментальне виконавство (фортепіано, баян, акордеон, домра, бандура,
скрипка, гітара)
5. Вимоги до конкурсу
Тривалість виступу – до 8 хв.
Довільна програма, що складається з одного або двох різних за характером та
жанром творів.
Виступ у номінації
вокальне виконавство здійснюється в супроводі
концертмейстера або фонограми «мінус один», або акапельно (без супроводу).
6. Основні критерії оцінювання конкурсантів
- природні музичні здібності;
- виконавські уміння;
- артистизм;
- самобутність;
- культура сценічної поведінки;
- відповідність виконавським можливостям.
7. Нагородження учасників
У залежності від набраних балів учасники отримують: Диплом Лауреата –
учасники, що отримали 1, 2, 3 місця за кількістю набраних балів
Золоті дипломи (90-100 балів)
Срібні дипломи (70-89 балів)
Бронзові дипломи (50-69 балів)
Диплом учасника (до 50 балів)
8. Строки та місце проведення
Десятий обласний регіональний конкурс «Струни серця» проходитиме в
Комунальному вищому навчальному закладі «Уманський гуманітарнопедагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка» 29 березня 2019 року.
9. Програма роботи Десятого обласного регіонального конкурсу «Струни серця»
9.00 - заїзд учасників та супроводжуючих
10.00 - акустичні репетиції
11.00 - конкурсні змагання
15.00 - вручення дипломів
16.00 - від’їзд учасників

10. Витрати
Учасники конкурсу беруть на себе витрати на проїзд та харчування під час
конкурсу.
11. Організаційні питання
Дата подачі документів (заявка) та підтвердження участі у конкурсі – не пізніше
26 березня 2019 року
Заявку можна подавати
- особисто або по телефону;
- надіслати на електронну адресу коледжу
(umanpedcollege@it-tim.net)
Адреса організатора: 20300, м. Умань, Черкаська обл., вул. Небесної сотні, 33/1,
КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка», Конкурс
«Струни серця»
Телефони для довідок:
Голова оргкомітету конкурсу –
(04744) 4-04-76, відділення музичного мистецтва, 0969117107 – завідувач відділення
Вишневецька Людмила Георгіївна
Питання до вимог конкурсу вокалістів – 0935426282 – Слонь Світлана Леонідівна
Питання щодо вимог інструменталістів – 0671599809 – Дашицька Любов Іванівна
Заявка
на участь у Десятому обласному регіональному конкурсі «Струни серця»
1. Прізвище, ім’я та по батькові учасника _______________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Назва закладу освіти та клас навчання:
ДМШ _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ЗОШ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Керівник учасника (П.І.Б) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Концертмейстер (П.І.Б.) ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Програма виступу__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Контактні номери:
телефон учасника _______________________
телефон керівника _______________________
Дата __________

Підпис ___________

