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Додаток №1
до розпорядження міського голови 
від 14 січня 2019 року № 07

Положення
про VIII відкритий Всеукраїнський конкурс виконавців 

на народних інструментах 
«Поліський вернісаж»
10 - 12 травня 2019 року

Засновники;
Семенівська міська рада, відділ культури та туризму Семенівської 

міської ради, комунальний заклад «Семенівська дитяча музична школа».
За підтримки;
Всеукраїнської Національної музичної спілки, Чернігівського 

відділення Всеукраїнської музичної спілки, Департаменту культури і 
туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної 
адміністрації, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 
Чернігівського музичного коледжу ім. Л.М. Ревуцького, Ніжинського 
коледжу культури і мистецтв імені М. Заньковецької, Семенівського 
відділення товариства «Чернігівське земляцтво» у м. Києві, Семенівської 
районної державної адміністрації, Семенівської районної ради, 
Семенівської міської ради.

Директор конкурсу -  Дорохін Володимир Гранлісович, лауреат 
Міжнародних конкурсів, заслужений артист України, доцент Ніжинського 
державного університету ім. Миколи Гоголя, відмінник народної освіти 
України, кандидат мистецтвознавства, директор Ніжинського коледжу 
культури і мистецтв імені М. Заньковецької.

Мета та задачі;
VIII відкритий Всеукраїнський конкурс виконавців на народних 

інструментах «Поліський вернісаж» проводиться в цілях:
-  виявлення та підтримки творчо обдарованої молоді;
-  подальшого розвитку дитячої творчості;
-  популяризації музичного мистецтва серед дітей та молоді, що 

навчаються в дитячих музичних школах, школах мистецтв, спеціалізованих 
музичних класах ЗОШ та займаються музичною самоосвітою;

-  розвиток і підтримка виконавської культури практикуючих 
учителів музики в загальноосвітніх школах, ліцеях, музичних класах, 
викладачів дитячих музичних школах і школах мистецтв, здатних 
продовжувати концертно-виконавську і музично-просвітницьку діяльність 
на високопрофесійному рівні;
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-  обміну досвідом про виконавські проблеми вчителів і 
викладачів музики в школах;

-  обміну професійним досвідом у галузі музичної педагогіки та 
виконавства;

-  підвищення загальної музичної культури серед аматорів- 
виконавців;

-  продовження традицій національної виконавської школи;
-  пропаганди високих досягнень слов'янської культури;
-  виявлення найбільш талановитих учасників конкурсу для 

подальшого навчання у мистецьких навчальних закладах.
Місце проведення конкурсу:
-  КЗ «Семенівський міський палац культури»;

-  КЗ «Семенівська дитяча музична школа».
Номінації конкурсної програми:
I -  солісти: баян, акордеон, гармоніка, струнні народні 

інструменти (домра, балалайка, гітара, скрипка, гуслі, бандура (для 
бандуристів обов’язкове виконання одного вокального твору), сопілка

за віковими категоріями:
а) до 12 років (5-10 хвилин);
б) від 13 до 17 років (до 10 хвилин);
в) практикуючі вчителі музики в загальноосвітніх школах, ліцеях, 

музичних класах, викладачі дитячих музичних шкіл і шкіл мистецтв від 18 
років та старші; викладачі, які є студентами вищих навчальних закладів (до 
15 хвилин);

г) виконавці на гармоніці усіх вікових категорій (до 10 хвилин, 
програма довільна).

II - інструментальні ансамблі (обов’язково вказувати склад)
за віковими категоріями:
д) ансамблі учнів віком до 17 років (до 10 хвилин);
е) ансамблі викладачів (до 15 хвилин);
є) ансамблі у складі учнів та викладачів (до 15 хвилин).
Конкурс проходитиме у два тури:
I тур -  відбірковий -  здійснюється на основі надісланих відеозаписів 

одного твору (не обов'язково з конкурсного репертуару), представлених на 
електронних носіях поштою або електронною поштою;

II тур -  виконання конкурсної програми.
Початок конкурсних прослуховувань II туру - 11 травня 2019 року
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О 10 годині.
Програма конкурсних виступів повинна включати твори різних 

жанрів за вибором учасників. Для бандуристів обов’язкове виконання 
одного вокального твору. Виступи, що перевищили ліміт часу, можуть бути 
припинені журі. В конкурсній програмі гра по нотах для солістів 
заборонена.

Порядок виконання твору відповідає його порядковому номеру, 
вказаному в заявці. У разі порушення порядку виступу з вини учасника, 
будуть знижені оцінки виступу. Заміна твору під час конкурсу заборонена. 
Переможці конкурсу нагороджуються дипломами лауреатів I, II, III 
ступеня, цінними подарунками, учасники -  дипломами учасників.

У Гала-концерт відбираються найбільш яскраві номери учасників. 
Переможці виступають у Гала-концерті, їм присуджується звання лауреата 
конкурсу «Поліський вернісаж».

У відкритому Всеукраїнському конкурсі «Поліський вернісаж» мають 
право брати участь громадяни інших держав.

Організаційний комітет має право вносити зміни у план проведення 
конкурсу.

Умови проведення:
Участь у конкурсі підтверджується на основі заявок (поштою або 

електронною поштою). До заявки додаються: копія свідоцтва/свідоцтв про 
народження або копія паспорту/паспортів учасників, фотокартка 
соліста/колективу (обов’язково підписана), відеозапис виконання одного 
твору для відбіркового туру (обов’язково підписаний).

Заявки приймаються до 03 травня 2019 року за адресою:

КЗ «Семенівська дитяча музична школа» 
вул. Червона Площа, 35-а 
м. Семенівка 
Чернігівська область 
Україна, 15400.
Телефон для довідок:
Чередниченко Світлана Михайлівна - 
(046-59) 2-19-90, 068-388-38-54, 093-146-65-46;
Мороз Тетяна Олексіївна - 068-235-74-44 
e-mail: semenovskaya.dmsh@ukr.net
Анкета-заявка (зразок додається) подається окремо для участі у 

кожній номінації конкурсу.
Заявка повинна бути надрукована на комп'ютері або написана 

друкованими літерами, для мешканців України - українською мовою, для 
громадян інших країн - російською мовою.
Кожен учасник конкурсу, відправляючи анкету-заявку для участі у

mailto:semenovskaya.dmsh@ukr.net
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конкурсі, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 
дає згоду на обробку персональних даних.

Фінансові умови:
Вартість проїзду, харчування, проживання, екскурсій для учасників 

конкурсу за рахунок відраджуючої сторони. Для формування нагородо - 
призового фонду та покриття затрат на організацію конкурсу оргкомітетом 
встановлено конкурсний благодійний внесок.

Вартість участі у конкурсі:
солісти - 250 грн., дует -  150 грн., тріо - 100 грн., інші ансамблі - 80

грн.
Вступний внесок учасники конкурсу сплачують за всі номінації, в 

яких вони беруть участь, при реєстрації або до 10.05.2019 року на 
розрахунковий рахунок:

Отримувач: відділ культури та туризму Семенівської міської ради:
Р/р 35426353024962, ГУДКСУ у Чернігівській області 
МФО 853592, код ЄДРПОУ 41833325,
Призначення платежу: благодійний фонд «Поліський вернісаж»
(з позначкою «Благодійний внесок»).
Транспортні витрати та витрати, пов'язані з перебуванням у м. 

Семенівці на конкурсі, - за рахунок учасників конкурсу.
Додаткова інформація надається по e-mail: dorvg@ukr.net
Тел. моб.+38 098 941 04 93 (Дорохін Володимир Гранлісович).

mailto:dorvg@ukr.net
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Додаток до Положення

АНКЕТА - З А Я В К А
на участь у VIII відкритому Всеукраїнському конкурсі виконавців 

на народних інструментах «Поліський вернісаж»

ПІБ соліста, назва колективу

Країна _____________________________________
Назва закладу, клас_____________________________
Поштова адреса, індекс_________________________
Тел.__________________________________________
Керівник, викладач_____________________________
Домашня адреса керівника,викладача_____________
__________________________________Тел.дом./моб.
Електронна адреса___________________________
Концертмейстер ПІБ ____________________ _
Вікова категорія (та дата народження для соліста) 
Номінація, інструмент_______________________

Програма:

1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
(3.)_______________________________________________________
Інформація про учасників: дата народження або рік створення (для ансамблю)

Кількість учасників______________________________________________
Перелік членів колективу (вказати ПІБ, дату народження та інструменти)

Участь у фестивалях

Нагороди

Платіжне доручення № ___________ від___. ___. 20___ _ р. на суму______________

Підпис_________

Додається: фото в електронному виді, копія паспорту або свідоцтва про народження

Про відповідальність за збереження і порядок у приміщеннях попередженні.
На участь у Міжнародному конкурсі та перевід благодійних внесків згоден/а.
Я знаю, що благодійні внески поверненню не підлягають.
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку 
персональних даних.

Керівник колективу



8

Додаток №2
до розпорядження міського голови 
від 14 січня 2019 року № 07

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
VIII відкритого Всеукраїнського конкурсу 

виконавців на народних інструментах «Полі с ьки й  вернісаж»

1. Підгорна Наталія 
Г ригорівна

2. Чередниченко 
Світлана 
Михайлівна

3. Мороз Тетяна 
Олексіївна

начальник відділу культури та туризму 
Семенівської міської ради, го ло ва  
о р га н іза ц ій н о го  ко м іт ет у  
директор КЗ «Семенівська дитяча 
музична школа», викладач вищої 
категорії, за ст у п н и к  го ло ви
о р га н іза ц ій н о го  к о м іт ет у  
заступник директора КЗ «Семенівська 
дитяча музична школа», викладач вищої 
категорії, секр ет а р  о р га н іза ц ій н о го  
ко м іт ет у

4.

5.

6 .

7.

Ч лени к о м іт ет у

Лупан Ніна 
Миколаївна 
Сидоренко Марина 
Вікторівна 
Сівкаєв Олександр 
Хамзайович 
Чайка Наталія 
В олодимирівна

в.о. директора КЗ «Семенівський міський 
палац культури культури»
Спеціаліст І категорії відділу культури та 
туризму Семенівської міської ради 
викладач першої категорії КЗ
«Семенівська дитяча музична школа» 
головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії відділу культури та туризму 
Семенівської міської ради


