
 

ПОЛОЖЕННЯ 

І міського відкритого телевізійного конкурсу композиторської та 

аматорської творчості 

«Струни кобзаревого серця» 

 

ЗАСНОВНИКИ 

Конотопська міська рада, відділ культури і туризму Конотопської міської ради 

Сумської області, відділ освіти Конотопської міської ради  

 

ОРГАНІЗАТОРИ 

Конотопські дитячі музичні школи №1 та №2, загальноосвітні, дошкільні 

навчальні заклади 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СПОНСОРИ 

КДТРО «Кон-такт», ТРК «Вежа» 

 

МЕТА 

- виявлення нових композитоських і виконавських талантів Конотопа, 

Конотопщини та популяризація їх творчості 

- заохочення, підтримка та пропагування авторів-аматорів Конотопщини до 

написання вокальних та інструментальних творів 

- залучення професійних композиторів та музикантів до відзначення видатної 

пам’ятної дати – 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка  

- збереження та розвиток  українських духовних та національних традицій, 

розвиток сучасної української пісні та музики 

- розширення мистецько-художнього світоогляду учасників, збагачення їх 

духовності 

- формування та підвищення естетичних смаків глядачів 

 

УЧАСНИКИ 

Учасники конкурсу - аматори та професіонали, захоплені написанням 

інструментальної музики або пісень. 

  

УМОВИ КОНКУРСУ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

- конкурс композиторів (авторів-аматорів) триватиме  протягом  січня - травня 

2014 року  

- до 27 січня 2014 року учасники мають повідомити оргкомітет про свою участь 

та свій вік 

- до 9 березня 2014 року учасники мають подати заявки, свої автобіографії та 

творче резюме 

- до кінця березня триватимуть відеозйомки (за окремим узгодженим планом) 

- з 15 квітня по 15 травня 2014 року триває трансляція відоероліків з 

виконанням музичних творів по місцевому телебаченню 

- до кінця травня 2014 року оргкомітет підводить підсумки 

 - 1 червня 2014 року оголошуються результати конкурсу та відбувається 

урочисте нагородження лауреатів  

 



НОМІНАЦІЇ 

- вокальний твір на поезію Т.Г.Шевченка 

- інструментальний твір пам’яті  Т.Г.Шевченка у будь-якому жанрі: 

народному, академічному, естрадному, джазовому 

 

ВІКОВІ КАТЕГОРІЇ* 

- діти (до 16 років) 

- молодь (17-25 років) 

- дорослі (від 26 років і без меж) 
 

 *За рішенням лічильної комісії у разі невеликої кількості учасників вікові 

категорії можуть об’єднуватися. 

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ РОБІТ 

-    зявка на участь (додається) 

-    автобіографія та творче резюме учасника 

- ноти та вірші надаються при поданні заявки (Нотний матеріал 

оформлюється у вигляді чітких та грамотних рукописів або комп’ютерних 

роздруківок, або їх ксерокопій. На нотах повинен бути вказаний хронометраж 

твору. Тривалість виконання пісні не повинна перевищувати 5 хв., а для 

інстрменталістів – 10 хв. Словесний текст, якщо він існує, надається на 

окремому аркуші.) 

- програма має бути представлена в «живому виконанні» на будь-якому 

інструменті, вокальні твори можуть виконуватися під фонограму «-». 

- музичний твір може бути виконаний як самим автором, так і будь-яким 

виконавцем 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

Музичні твори оцінюють мешканці міста Конотоп та Конотопського району. 

Кожен твір у виконанні автора (іншого виконавця) буде знятий спеціалістами 

місцевого телебачення. Після презентації відеокліпів по телебаченню м. 

Конотоп триватиме голосування мешканців міста протягом двох тижнів у 

спосіб телефонування та відправлення СМС-повідомлень. За підсумками балів 

лічильна комісія визначає призові місця. 
  

ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ 

Склад лічильної комісії – спеціалісти закладів культури та освіти міста у 

кількості 3 особи. 

 

НАГОРОДЖЕННЯ 

Усі учасники нагороджуються дипломами (І, ІІ, ІІІ ступеня та за участь) 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Заявки, автобіографії та нотний матеріал (вірші) подавати до 09.03.2014 за 

адресами: 

- вул. Генерала Тхора, 46 (довідки за тел. 2-54-69) 

- вул. Рябошапко, 25 - Б (довідки за тел. 3-12-89) 

та на електронну адресу: tparenago@mail.ru 

mailto:tparenago@mail.ru

