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ПОЛОЖЕННЯ 

XX відкритого південно-регіонального конкурсу юних композиторів 

 “Art of Composition” імені Юлії Гомельської 

 

Загальні положення 

Відкритий південно-регіональний конкурс юних композиторів 

проводиться Одеським обласним навчально-методичним центром закладів 

культури і мистецтва, кафедрою теорії музики та композиції Одеської 

національної музичної академії ім. А.В.Нежданової, Одеською організацією 

Національної спілки композиторів України. 

 

Мета конкурсу 

Метою конкурсу є підтримка та популяризація композиторської 

творчості учнів та студентів мистецьких навчальних закладів;  активація 

творчої діяльності викладачів; надання умов для обміну професійними та 

творчими навичками у сфері дитячої та юнацької композиторської творчості.  

 

Умови проведення конкурсу 

У конкурсі беруть участь учні 1-8 класів дитячих музичних шкіл та 

шкіл мистецтв, 1-11 класів спеціалізованих музичних шкіл та шкіл 

педагогічної практики, студенти музичних училищ та коледжів.   

 Конкурс проводиться у 4-х вікових групах: 

 Дебют  -   молодше 6 років  

 1 група — 6-7 років 

 2 група — 8-10 років 

 3 група — 11-14 років 

 4 група — 15-18 років 

Вік учасника рахується на момент подачі конкурсної заявки. 

Репертуарні вимоги.  На конкурс надаються інструментальні, вокальні 

твори для солістів, ансамблів, хорів, оркестрів у класичній, естрадній або 



2 

джазовій манері. Для категорії дебют, першої та другої вікової категорії – 2-3 

твори загальною тривалістю звучання до 10 хвилин. Для третьої та четвертої 

категорії – 2 різнохарактерні твори загальною тривалістю звучання до 15 

хвилин.  

 

Порядок проведення конкурсу 

Конкурс проводиться у два тури. 

На перший тур до 30 березня 2021 року надсилаються: 

- ноти творів у електронному форматі pdf (надруковані у нотних 

редакторах або розбірливо написані та відскановані партитури)  

- анкета учасника (на бланку закладу за підписом директора та 

обов’язково продубльована у форматі Word.doc). Зразок анкети учасника 

додається.  

- сканована копія свідоцтва про народження або паспорта  

- фото учасника в хорошій якості.  

Заявки надсилаються на електрону адресу onma.art@gmail.com  

Результати Першого туру повідомляються учасникам до 10 квітня 

2021 року розсилкою на адресу електронної пошти, з якої надавалась заявка 

та на веб-ресурсах. 

Учасники, які пройшли до другого туру надсилають відеозаписи 

конкурсної програми до 5 травня 2021 року на електрону адресу 

onma.art@gmail.com із зазначенням прізвища учасника та вікової категорії. 

Другий тур відбудеться 16 травня 2021 року у дистанційному 

форматі.  

Усі відеозаписи та результати прослуховувань будуть розміщені на 

фейсбук-сторінці  конкурсу: https://www.facebook.com/art.of.composition  

Розсилка грамот та подяк буде відбуватись до кінця травня 2021 року. 
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Вимоги до відеозаписів 

Конкурсні твори мають бути виконані учасниками особисто. Для 

виконання ансамблевого твору можливе залучення ілюстратора, бажано 

шкільного або студентського віку.  

Відеозапис має бути зроблений не раніше 2021 року.  

Запис повинен виконуватися однією камерою, не мати сторонніх 

шумів, звук має бути високої якості. В кадрі мають обов’язково 

розміщуватись всі виконавці.  

Забороняється зупинка камери час виконання або використання 

монтажу. Можливим є запис кожного твору окремо.  

Відеозаписи мають бути  розміщені на ресурсі YouTube у вільному 

доступі, а посилання надіслані на електрону адресу конкурсу.  

Заміна програми після надання заявки забороняється. 

 

Журі конкурсу 

До складу журі запрошуються провідні українські композитори, члени 

Національної спілки композиторів України, викладачі ОНМА 

ім. А. В. Нежданової, представники Одеського обласного навчально-

методичного центру закладів культури і мистецтва. 

 

Нагороди, відзнаки конкурсу 

За рішенням журі, учасники конкурсу у кожній віковій групі, які 

набрали найбільшу сумарну кількість балів, стають переможцями і 

нагороджуються Дипломами лауреата І, ІІ, ІІІ ступеню та пам’ятними 

подарунками. Серед всіх груп переможців визначається володар Гран-Прі, 

який нагороджується Дипломом та пам’ятним подарунком.  Журі має право 

присудити не всі премії, або розділити одну премію між двома 

конкурсантами.  

Всі учасники другого туру нагороджуються грамотами за участь.  

Рішення журі є остаточним та безапеляційним.  
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Фінансові умови 

Конкурс є некомерційним заходом. Участь у конкурсі безкоштовна. Усі 

витрати, що пов’язані з отриманням грамот та дипломів, забезпечуються 

учасниками самостійно.  

 

Форс-мажор 

У випадку неможливості проведення очного конкурсу через епідемічну 

загрозу, організатори залишають за собою право проведення конкурсу у 

дистанційний формі, про що повідомляється на інформаційних ресурсах.  

 

Контактні дані організаторів конкурсу 

Місце проведення конкурсу та адреса оргкомітету: 65023, м. Одеса, 

вул. Новосельского 63, Одеська національна музична академія  ім. 

А. В. Нежданової.  e-mail оргкомітету конкурсу: onma.art@gmail.com.  Адреса 

сайту конкурсу:  https://artofcomp.wixsite.com/mysite.  

Сторінка у Фейсбуці: https://www.facebook.com/art.of.composition  

Адреса сайту Одеської національної музичної академії імені 

А. В. Нежданової:  http://odma.edu.ua. 
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Заявка на участь у  

XX відкритому південно-регіональному конкурсі юних 

композиторів  “Art of Composition” імені Юлії Гомельської 

 

 

Прізвище ім’я, по батькові учасника __________________________________ 

 

Дата народження та вік учасника _____________________________________  

 

Конкурсна вікова група _____________________________________________

        

Найменування навчального закладу___________________________________ 

 

Місто_____________________________________________________________ 

 

Прізвище ім’я, по батькові викладача__________________________________ 

 

Контактні дані викладача  (телефон, e-mail)_____________________________ 

 

Контактні данні учасника____________________________________________ 

 

Данні для відправки грамот та подяк Новою поштою: 

Місто_________________________________________ 

Відділення_________________________________________ 

Телефон_________________________________________ 

Отримувач_________________________________________ 

Конкурсна програма та час звучання: 

1. ________________________________________________           ______хв 

2. ________________________________________________           ______хв    

3. ________________________________________________           ______хв     

 

Копія свідоцтва про народження / паспорта, фото учасника та 

партитури додаються. 

 


