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ПОЛОЖЕННЯ 

I Всеукраїнського «Конкурсу юних скрипалів 

імені Ярослави Рівняк» 

17–18 квітня 2021 р. 

м. Тернопіль 

 

1. Загальні положення 

 

1.1    Всеукраїнський конкурс юних скрипалів імені Ярослави Рівняк серед 

учнів мистецьких шкіл та спеціалізованих шкіл-інтернатів (далі по тексту  

– «Конкурс») проводиться щорічно з метою виявлення обдарованих дітей 

та стимулювання їх творчої ініціативи, а також обміну досвідом 

викладачів. 

1.2    Засновниками та організаторами Конкурсу є Тернопільська музична 

школа №1 ім. Василя Барвінського, Тернопільська міська рада, 

управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради та можливо 

долучені соціальні партнери. 

1.3    Адреса організатора Конкурсу: вул. Камінна, 3, м. Тернопіль, 46001,  

Тел.: (0352)25-25-03,  

e-mail: music.school.te.1@gmail.com 

1.4    Відповідальними за організацію та проведення Конкурсу є оргкомітет 

(далі по тексту – «Оргкомітет»). 

 

2. Мета та завдання Конкурсу 

 

2.1    Конкурс проводиться з метою: 

– вшанування пам’яті Ярослави Григорівни Рівняк – Народної артистки 

України, професора Національної музичної академії України 

ім. П.І. Чайковського по класу скрипки та викладача Київської ССМШІ 

ім. М. Лисенка, яка здобула початкову музичну освіту в Тернопільській 

музичній школі №1; 
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– виявлення обдарованих учнів–скрипалів; 

– розкриття таланту, індивідуальності та творчого потенціалу дітей; 

– стимулювання творчої ініціативи обдарованих учнів; 

– підвищення виконавської майстерності учнів; 

– популяризація творів українських композиторів та композиторів 

класиків;  

– обмін досвідом з метою удосконалення професійної майстерності 

викладачів мистецьких навчальних закладів, активізація їх творчої 

діяльності. 

 

2.2 Завданням Конкурсу є: 

 – залучення якомога більшої кількості учнів до публічних виступів;  

 – забезпечення особистісного зростання та можливості самореалізації 

учасників конкурсу; 

 – популяризація скрипкового мистецтва, представлення та підтримка 

кращого виконавського досвіду;  

 – підвищення престижу струнно-смичкового виконавства; 

 – популяризація класичної музики; 

– привернення уваги суспільства, засобів масової інформації та 

комерційних організацій до класичної музики, проблем художньо–

естетичного виховання дітей та молоді. 

      

3. Оргкомітет 

 

3.1    Для організації конкурсних прослуховувань, координації взаємодії всіх 

структур, відповідальних за якісну та своєчасну підготовку і проведення 

Конкурсу, створюється Організаційний комітет Конкурсу (далі – 

Оргкомітет), якому надаються такі обов’язки: 

– розробка регламенту Конкурсу та затвердження порядку відбору     

учасників; 

– забезпечення організаційно-технічного процесу проведення Конкурсу; 

– затвердження нагород (присудження Гран-прі, дипломів та ін.), їх ступеня 

і загальної кількості та розміри грошових премій. 

 

3.2 Оргкомітет щорічно визначає дату проведення Конкурсу; 

3.3 Для здійснення своїх повноважень Оргкомітет може співпрацювати з 

місцевими органами виконавчої влади, громадськими організаціями і 

спілками; 

3.4 До складу Оргкомітету входять викладачі тернопільської ДМШ №1 

ім. В. Барвінського. 

Голова Оргкомітету: Завідувач відділу струнно-смичкових інструментів      

                                     Наталя Плахцінська. 

 

  



4. Умови проведення конкурсу 

 

4.1 Конкурс проводиться щорічно на базі Тернопільської ДМШ №1  

ім. В. Барвінського; 

4.2 Дата Конкурсу визначається щорічно Оргкомітетом; 

4.3 Конкурс проводиться у два тури: 

Перший тур – проводиться в межах навчальних закладів; 

Другий тур – проводиться в концертному залі Тернопільської ДМШ 

№1 ім. В. Барвінського (м. Тернопіль, вул. Камінна, 3); 

4.4  У Конкурсі беруть участь учні по класу скрипки мистецьких шкіл та 

спеціалізованих музичних шкіл-інтернатів у трьох вікових групах:  

I група (молодша) – з 7 до 9 років включно; 

II група (середня) – з 10 до 12 років включно; 

III група (старша) – з 13 до 16 років включно. 

                        Категорія «А» - учні мистецьких шкіл; 

                        Категорія «В» - учні спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів. 

4.5 Порядковість виступів учасників Конкурсу визначається відповідно до 

дати їх народження; 

4.6 Програмні вимоги Конкурсу: 

I група (молодша) – два різнохарактерних твори за вибором 

учасника, максимальна тривалість виступу 8 хвилин; 

II група (середня) –  два різнохарактерних твори за вибором 

учасника, максимальна тривалість виступу 15 хвилин; 

III (старша) – два різнохарактерних твори за вибором учасника (один 

з них – I або III частини крупної форми), максимальна тривалість 

виступу 20 хвилин. 

Конкурсна програма виконується напам’ять. 

 

5. Порядок організації Конкурсу 

 

5.1 Для реєстрації учасників необхідно подати пакет документів  

до 1 квітня 2021 року на електронну адресу: 

 music.school.te.1@gmail.com 

(тема: конкурс ім. Ярослави Рівняк, ПІП учасника) 

 

– анкета-заявка (зразок додається); 

– копія cвідоцтва про народження; 

– фото учасника; 

– копія ідентифікаційного коду учасника (за згодою батьків чи опікунів 

дитини); 

– скрінкопія квитанції про оплату Благодійного внеску; 

–  відеозапис двох творів за посиланням на YouTube у відкритому доступі 

для прослуховування (в разі проведення Конкурсу online); 
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5.2 Заявка повинна бути надрукована на комп’ютері українською мовою; 

5.3 Всі документи подаються в одному електронному листі; 

5.4   Документи, подані з запізненням та у неповному обсязі, Оргкомітетом 

не розглядаються та не повертаються; 

5.5 Оргкомітет не несе відповідальності за будь-які технічні причини, що 

перешкоджають доставці електронної пошти;  

5.6 Відправляючи Заявку, Ви погоджуєтесь з умовами Конкурсу, на обробку 

персональних даних та використання фото і відеоматеріалів учасника. 

 

5.7 У випадку продовження карантинних обмежень Конкурс буде 

проведено в Online режимі на основі відеозаписів учасників. 

Оргкомітет повідомить про це до 20 березня на сторінці та сайті 

Тернопільської ДМШ №1 ім. В. Барвінського. 

 

5.8  Вимоги до відеозапису: 

– відеозаписи повинні бути відзняті не раніше 1.01.2021 р.; 

– два конкурсних твори можуть бути записані окремо; 

–  заборонено робити монтаж творів чи обробку відеозаписів; 

– під час запису використовується справжня акустика залу чи класу; 

– відеозапис приймається за посиланням на You Tube у відкритому 

доступі для прослуховування. 

 

6. Журі конкурсу 

 

6.1 До участі у роботі журі запрошуються провідні фахівці струнно-

смичкового мистецтва України, викладачі мистецьких навчальних закладів та 

музичних академій, у тому числі випускники класу Ярослави Григорівни 

Рівняк; 

6.2 Журі Конкурсу має право нагороджувати учасників Спеціальними 

призами та грошовими преміями; 

6.3 Рішення журі є остаточним, перегляду та оскарженню не підлягає; 

6.4   Рішення журі оформлюється протоколом. 
 

7. Критерії оцінювання 

 

7.1 Виступи учасників Конкурсу оцінюються 12-бальною системою за 

наступними критеріями: 
 – рівень виконавської майстерності; 
 – технічні вміння та навички учасника; 
 – передача стилістичних та жанрових особливостей виконуваних творів; 
  – яскравість та емоційність виступу; 
 – артистизм та індивідуальність учасника. 

 



7.2 Оцінювання виступів учасників Конкурсу здійснюється на підставі 

середнього балу оцінок членів журі: 

– 12 балів – Гран-прі; 

– 11 балів – Диплом І ступеня; 
– 10 балів – Диплом ІI ступеня; 
– 9 балів – Диплом ІII ступеня; 
– 8 балів – Дипломант; 
– до 8 балів – Учасник конкурсу. 
 

8. Фінансові умови 
 

8.1 Конкурс не є комерційним заходом; 

8.2 Фінансове забезпечення Конкурсу здійснюється за рахунок асигнувань 

управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради та 

партнерів Конкурсу; 

8.3 Учасники Конкурсу здійснюють Благодійний внесок: 

– I група (молодша) – 200 грн. 

– II група (середня) – 250 грн. 

– III група (старша) – 300 грн. 

8.4 Оргкомітет використовує кошти Благодійних внесків на: 

–   призовий фонд Конкурсу; 

– послуги з технічного забезпечення конкурсних заходів; 

– видатки на оформлення друкованої продукції, роботи оргтехніки та ін. 

8.5 Проїзд та харчування учасників Конкурсу, викладачів, концертмейстерів 

та інших супроводжуючих осіб здійснюється за рахунок організацій, які 

відряджають або за особистий рахунок; 

8.6 Джерелом фінансування конкурсу також є спонсорські та благодійні 

внески; 

8.7 Благодійний внесок сплачується на рахунок та подається разом із 

заявкою в електронному листі. 

         Держказначейська служба України, м. Київ УДКСУ у м. Тернополі 

Код   ЄДРПОУ 02230572 

МФО 820172 

р/р № UA238201720314231014301048629 

З формулюванням: Благодійний внесок за участь у конкурсі 

 ім. Ярослави Рівняк ТМШ №1 ім. В. Барвінського 

– Прізвище та Ім’я учасника. 

 

Контактні телефони: 

(0352) 25-25-03 – Тернопільська ДМШ №1 ім. В. Барвінського;  

+380685160762 – завідувач відділу струнно-смичкових інструментів 

Плахцінська Наталя Володимирівна; 

+380677553698 – викладач відділу Даниленко Лілія Дмитрівна (питання 

проживання). 



ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

I Всеукраїнського 

«Конкурсу юних скрипалів 

імені Ярослави Рівняк» 

 

Інформація про учасника конкурса: 

Прізвище: ____________________________      

Ім'я: ____________________________ 

По батькові: ____________________________ 

Дата народження: ___________________________ 

Адреса проживання: ___________________________ 

Адреса Нової Пошти: ___________________________ 

(Прізвище, Ім’я та мобільний телефон отримувача): ___________________ 

____________________________  

Вікова група: ____________________________  

Категорія: ____________________________ 

Інформація про навчальний заклад, який представляє учасник: 

Навчальний заклад, клас:   ____________________________ 

Телефон:  ____________________________ 

ПІБ викладача:     ____________________________ 

Телефон:     ____________________________ 

ПІБ концертмейстера: ____________________________ 

Програма учасника: 

1.    ____________________________ 

2.    ____________________________                

Хронометраж виступу:    ____________________________ 

 

Дата: ______                                                                 Підпис:______  

М.П. 

Заявку на участь у конкурсі та необхідні документи 

надсилати на електронну адресу: 

 music.school.te.1@gmail.com 
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