ПОЛОЖЕННЯ
про І-ий Міжнародний молодіжного конкурс
«PROKOFIEV FEST»
(On-line)
Організатори:
- Міністерство культури, молоді та спорту України;
- Міністерство освіти і науки України
- Академія мистецтв імені С. С. Прокоф’єва Таврійського національного університету імені
В. І. Вернадського
- Національна спілка композиторів України
- ГО «Міжнародний центр освіти і культури»
За сприяння
- Міністерства оборони України
- Київської міської державної адміністрації
- Народного депутата Верховної ради Циби Т.В.
Строки проведення:
- 20-21 червня 2020 року
Особливості проведення конкурсу:
Конкурс проходитиме у форматі Online
Джерела фінансування конкурсу:
- кошти організаторів, реєстраційні внески;
Мета і завдання конкурсу:
- поширення творчості видатного композитора ХХ ст. - Прокоф’єва С. С. ;
- об’єднати зусилля засобів масової інформації, громадських організацій, продюсерів для
виявлення і заохочення талановитих виконавців – учнів початкових навчальних закладів і
студентів середніх та вищих навчальних закладів культури і мистецтв України та світу;
- надати допомогу талановитим виконавцям для підтримки їх розвитку та розкриття творчого
потенціалу;
- розширити та урізноманітнити педагогічний репертуар мистецьких навчальних закладів;
- поширити культурні, інформаційні і ділові зв’язки між регіонами України та світу;
- показати молодіжну культуру сучасної України на світовому рівні.
Учасники конкурсу:
У І-му Міжнародному молодіжному конкурсі «PROKOFIEV FEST» можуть брати участь учні
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів і студенти середніх та вищих
спеціальних навчальних закладів.
Номінації:
Вокальна музика, фольклор, фортепіано, струнні, духові, народні інструменти, композиція.
Вікові категорії:
Після подання заявок організатори встановлюють вікові категорії з метою оптимізації
конкурсу
Журі конкурсу:
До складу журі входять провідні викладачі мистецьких навчальних закладів світу,
композитори, відомі виконавці, продюсери.

Умови участі у конкурсі:
- до участі у конкурсі запрошуються учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних
закладів і студенти середніх та вищих навчальних закладів культури і мистецтв України та
світу із ансамблевими і сольними виступами. Конкурсна програма повинна складатися з 2-х
різнохарактерних творів і не перевищувати 10 хв.
Обов’язковою умовою конкурсу є:
для інструментального виконавства - виконання одного твору Прокоф’єва С. С. або їх
транскрипція.
для вокалістів - виконання одного з двох творів - твір сучасного українського композитора.
для фольклорних колективів – виконання обряду.
Критерії оцінки:
Під час оцінювання враховується техніка виконання, артистизм учасника, художня виразність,
відповідність репертуару віковій категорії.
До участі у конкурсі учасник надсилає організатору рекомендованим листом:
- заявку на участь у конкурсі;
- копію свідоцтва про народження або паспорту з датою народження;
- копію платіжного доручення або квитанції про сплату реєстраційного внеску - 600 грн.
Подання заявок до 1-го червня 2020 року.
Під час конкурсу йде телевізійна і відео зйомка концертів. Передачі з конкурсу
транслюються на державних і комерційних каналах телебачення. Хід конкурсу висвітлюється
у Всеукраїнських та місцевих ЗМІ.
Журі визначає лауреатів (1, 2, 3 місця) і дипломантів (ІУ-УІ місця) конкурсу у кожній
віковій категорії по номінаціях.
Переможці конкурсу отримають можливість вступити без додаткового спеціального
випробування до Академії мистецтв ім. С.С. Прокоф’єва Таврійського національного
університету ім. В.І. Вернадського та будуть відзначені дипломами конкурсу.
Всі рішення журі є остаточними, обговоренню і перегляду не підлягають.
Оргкомітет залишає за собою право на трансляцію, аудіо - і відеозапис конкурсних
виступів та безкоштовне використання даного матеріалу без дозволу на це учасників.
У випадку відмови від участі у конкурсі реєстраційний внесок не повертається. Участь у
конкурсі розглядається, як повна згода зі всіма умовами і регламентом.
Заповнені заявки на участь, копію свідоцтва про народження або паспорту, копії
платіжного доручення або квитанції надсилаються за адресою:
E-mail: mcok@ukr.net
Копію на akademart@ukr.net
Довідки про конкурс можна отримати: моб. тел. 067 992 22 89 – Валерій Віталійович;
066 795 07 20 – Зореслава Володимирівна
Кошти надсилаються на адресу:
Одержувач: ГО «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ»
ЄДРПОУ/ДРФО 42419058
Рахунок №26003052652130
(UA093007110000026003052652130)
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
ЄДРПОУ банку 14360570
Код банку(МФО): 300711 .
З позначкою на конкурс «PROKOFIEV FEST»

