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ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ  

ДЕРЖАВНИЙ  НАУКОВО- МЕТОДИЧНИЙ  ЦЕНТР ЗМІСТУ КУЛЬТУРНО- 

МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

ОБЛАСНИЙ  НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР  ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ  КУЛЬТОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ   

 ХАРКІВСЬКИЙ  МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ імені  Б.М. ЛЯТОШИНСЬКОГО 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

V Всеукраїнського on-linе конкурсу «СОЛЬФЕДЖІАДА» 

для студентів мистецьких закладів фахової передвищої освіти  

 

Загальні положення 

Це положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського 

конкурсу «СОЛЬФЕДЖІАДА» (далі ‒ Конкурс). 

Засновником Конкурсу є:  

- комунальний заклад «Харківський музичний фаховий  коледж» 

імені Б.М. Лятошинського,  

- Департамент культури і туризму Харківської обласної державної 

адміністрації,  

- Обласний навчально-методичний центр підвищення кваліфікації 

працівників культосвітніх закладів.  

Конкурс проводиться за організаційно-методичної підтримки Харківського 

відділення Національної спілки композиторів України. 

Мета Конкурсу 

 виявлення та підтримка обдарованих студентів; 

 удосконалення професійних компетентностей викладачів передвищої 

мистецької освіти з предмету «Сольфеджіо»; 

 підняття престижу сольфеджіо, як дисципліни всебічного розвитку 

музичних здібностей та інтелекту студентів; 

 обмін та розповсюдження педагогічного досвіду; 

 розвиток та поширення творчих контактів у галузі методичної 

педагогічної діяльності між мистецькими освітніми закладами України. 

Термін проведення Конкурсу  

Конкурсні заходи проводяться он-лайн з 20 по 24 квітня 2021 року. 

В межах Конкурсу передбачається проведення:  

1. Конкурсу з сольфеджіо для студентів мистецьких закладів фахової 

передвищої освіти ; 

2. Студентської  конференції  «Мистецька юність надихає»; 
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3.Науково-практичної педагогічної  конференції  «Сучасна освіта: 

проблеми, пошуки, тенденції»; 

4. Конкурсу з сольфеджіо для учнів мистецьких шкіл «Пізнай себе»   

Всі конкурсні заходи 2021 року проводяться в он-лайн форматі на 

платформі Google Meet .Участь в заходах Конкурсу безкоштовна. 

 Конкурсні роботи (див. Інформаційний лист Конкурсу) надсилаються в 

електронному вигляді на означені адреси.  

Останній термін  подання робіт - 03 квітня включно. 

У Конкурсі беруть участь студенти 1-4-х курсів мистецьких освітніх закладів 

України спеціалізації “Теорія музики” та виконавських спеціалізацій. 

Учасники розподіляються на дві групи: 

Перша група — студенти 1-2 курсу 

Друга група — студенти 3-4 курсу  

Конкурс проводиться в два тури, програма Конкурсу відповідає програмним 

вимогарм предмету “Сольфеджіо” для 1-4 курсів. 

Журі Конкурсу  

Голова журі: Турнєєв Сергій Петрович ‒ професор кафедри Теорії музики, 

декан музично-виконавського факультету Харківського національного 

університету мистецтв імені І.П. Котляревського, заслужений діяч мистецтв 

України. 

До складу журі Конкурсу також входять провідні викладачі закладів фахової 

передвищої мистецької освіти України. 

Журі Конкурсу забезпечує об’єктивне оцінювання учасників. Переможцями 

Конкурсу стають учасники, які набрали найбільшу кількість від максимально 

можливої сумарної кількості балів. 

Нагородження учасників 

Всі учасники Конкурсу отримують дипломи учасника.  

Переможцям I або ІІ туру присвоюється звання «Лауреат» І, ІІ, ІІІ ступенів із 

отриманням Диплому.(в електронному вигляді)  

За рішенням журі учасники нагороджуються спеціальними дипломами 

різних номінацій. 

Викладачі переможців Конкурсу нагороджуються Подяками за підготовку 

переможця.  

Для переможців обох турів Конкурсу передбачені грошові премії. 

Прізвища переможців та їх викладачів будуть оприлюднені на офіційному 

сайті Харківського фахового музичного коледжу імені Лятошинського 
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https://hmu.net.ua/  та на сторінках навчального закладу в соціальних мережах 

Facebook   https://www.facebook.com/profile.php?id=100047410866358   та 

Instagram  https://www.instagram.com/hmu_kharkov/?hl=ru .  

Електронні Дипломи /грамоти/ Сертифікати будуть доступні для 

завантаження  за посиланням, наданим  на електронні адреси учасників. 

Більш детальна інформація щодо терміну та умов проведення Конкурсу 

розташована в Інформаційних  листах Конкурсу. 

https://hmu.net.ua/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100047410866358
https://www.instagram.com/hmu_kharkov/?hl=ru

