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Організатори конкурсу: 

 Департамент культури, молоді та спорту Житомирської ОДА; 

 Житомирський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка. 

I. Мета 

Метою ІІ Міжнародного конкурсу виконавців на кларнеті та саксофоні 

«Сонячні кларнети» (далі Конкурс) є формування престижності мистецької 

освіти, виявлення і підтримка молодих талановитих музикантів, підвищення 

їх технічної та художньої виконавської майстерності, популяризація кращих 

зразків українського та світового музичного мистецтва, набуття молодими 

музикантами досвіду участі в конкурсах. Конкурс сприяє зміцненню 

культурних зв’язків та обміну досвідом між провідними культурно-

мистецькими центрами України, музичними закладами і навчальними 

закладами культури і мистецтв, розширенню міжнародних зв'язків, розвитку 

музичного мистецтва в Україні і за кордоном, підвищує рівень 

кваліфікаційної підготовки майбутніх фахівців мистецької галузі. 

 

II. Учасники 

До участі у конкурсі запрошуються виконавці на кларнеті та саксофоні, 

учні мистецьких шкіл, спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, а також 

студенти мистецьких закладів освіти усіх регіонів України та країн 

зарубіжжя у номінаціях «Кларнет» і «Саксофон». 

Учасники Конкурсу змагаються у трьох вікових групах: 

І група (молодша) 

Вік виконавців на час проведення Конкурсу становить до 12 років; 

ІІ група (середня) 

Вік виконавців на час проведення Конкурсу становить від 12 до 16 років; 

ІІІ група (старша) 

Вік виконавців на час проведення Конкурсу становить від 16 до 20 років. 

Вік виконавця (повних років) вираховується до 31.03.2021р.  



III. Умови та порядок проведення конкурсу 

3.1. Конкурс відбувається в два тури для всіх груп: 

 1 тур з 01.04–10.04.2021р. (онлайн); 

 2 тур з 04.05–07.05.2021 р. (офлайн). 

3.2. Виступ конкурсанта може бути відзнятий будь-якими доступними для 

учасників засобами (за допомогою професійної або непрофесійної 

відеокамери, фотоапарату) в режимі Full HD video 1920 Х 1080 з 

частотою 25 або 50 кадрів/сек. Відеозапис має бути здійснений не 

раніше моменту оголошення Конкурсу (01.12.2020р.). 

3.3. Запис програми здійснюється без монтажу загальним планом на 

нерухому камеру (з використанням штативу) у природній акустиці зали 

чи іншого приміщення. 

3.4. Відзнятий відеоматеріал виступу необхідно розмістити на сховищі 

Fex.net, посилання і  заявку на участь у Конкурсі відправити до 31 

березня 2021 року на електронну адресу Конкурсу. 

3.5. Персональні дані учасника Конкурсу (прізвище, ім’я, вік та заклад 

освіти та конкурсна програма) у відзнятому матеріалі не 

оприлюднюються. 

3.6. Порядок перегляду відеозаписів у І турі Конкурсу визначається за 

датою отримання заявки від учасника шляхом присвоєння йому 

порядкового номеру. 

3.7. Оцінювання виступів здійснюється членами журі в період із 01 квітня 

по 10 квітня 2021 року. 

3.8. Результати І туру будуть опубліковані 11 квітня 2021 року на сторінці 

Конкурсу Facebook. 

3.9. Витрати, пов’язані з Конкурсом, здійснюються за рахунок учасників 

Конкурсу. 

3.10. Оголошення переможців і вручення нагород відбудеться на 

заключному концерті. 

  



IV. Конкурсні вимоги  

І група (молодша) 

Два різнохарактерних твори малої форми за вибором учасників. 

ІІ група ( середня) 

Два різнохарактерних твори за вибором учасників. 

ІІІ група (старша) 

1. Перша або друга та третя частини твору великої форми. 

2. Два різнохарактерних твори малої форми за вибором учасників. 

Тривалість виступу: 

o молодша вікова група – до 10 хвилин; 

o середня вікова група – до 15 хвилин; 

o старша вікова група – до 15 хвилин. 

Порядок виконання творів – за бажанням виконавців.  

Конкурсна програма виконується напам’ять у двох турах. 

 

V. Критерії оцінювання 

Оцінювання здійснюється за наступними критеріями: 

 технічний рівень виконання;  

 артистизм учасників; 

 майстерність розкриття художнього образу. 

 

VI. Журі 

6.1. Склад журі формується Організаторами Конкурсу з видатних діячів 

галузі культури і мистецтва різних регіонів України та світу. Голова 

журі обирається Оргкомітетом. 

6.2. Журі має право: 

 надавати рекомендації учасникам конкурсу; 

 відзначати окремих виконавців і нагороджувати їх спеціальними 

призами; 

 присуджувати не всі премії, а також здійснювати їх поділ між 

виконавцями, враховуючи специфіку закладу освіти, де навчається 

конкурсант; 

 рішенням журі може бути присуджено Гран-прі. 

6.3. Журі має право зупиняти виступ. 

6.4. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. 



VII. Премії та нагороди 

Переможцям Конкурсу в кожній групі (за інструментами) 

присуджуються звання лауреата І, ІІ, ІІІ ступенів і звання дипломанта 

Конкурсу. 

Спонсори мають право встановлювати спеціальні призи та додаткові 

премії учасникам Конкурсу за погодженням із журі. 

 

VIIІ. Форма заявки, технічні вимоги 

8.1. Для участі в Конкурсі необхідно надіслати такі документи на 

електронну адресу Конкурсу (sunny.clarinets@gmail.com) до 31 березня 

2021 року: 

- заяву встановленої форми; 

- відеозапис конкурсної програми (в режимі Full HD video 1920 х 1080 

з частотою 25 або 50 кадрів/сек); 

- копію (електронну копію) квитанції про оплату; 

- копію свідоцтва про народження, ID карти або копію відповідних 

сторінок паспорту та ідентифікаційний код учасника Конкурсу; 

- фото учасника (6х4 см.). 

8.2. Участь у Конкурсі підтверджується організаторами шляхом присвоєння 

порядкового номеру виступу тільки після внесення передплати у 

розмірі повного реєстраційного внеску та подання пакету документів, 

зазначених в п.1 розділу VIIІ до 31 березня 2021 року. У випадку 

відмови учасника від участі у конкурсі реєстраційний внесок не 

повертається. 
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IХ. Фінансові умови 

Конкурс не є комерційним заходом. Оргкомітет формує фонд за 

рахунок реєстраційних внесків учасників конкурсу та коштів, що надходять 

як благодійні чи спонсорські внески згідно з чинним законодавством 

України. Реєстраційний внесок учасника – 350 грн. (10 €). 

Реквізити для реєстраційного внеску будуть вказані до 10 березня 

2021р. 

 

Контакти: 

Оргкомітет Конкурсу:  

Житомирський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана 

Огієнка 

вул. Івана Франка, 16 

м. Житомир, 10008 

(0412) 43-14-74 

(0412) 43-07-60 

sunny.clarinets@gmail.com 

Директор Конкурсу:  

+38 (073) 975-34-55 (Viber, WhatsApp); 

+38 (067) 975-34-55 (Viber, WhatsApp). 

 

Директор Конкурсу Микола ПОКРОПИВНИЙ 
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АНКЕТА-ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

ІІ Міжнародного конкурсу виконавців на кларнеті та саксофоні 

«Сонячні кларнети» 

у рамках Міжнародного фестивалю інструментальної музики 

«Сонячні кларнети» 

01 квітня – 07 травня 2021р. 

Прізвище та ім’я конкурсанта:_______________________ 

_________________________________________________ 

Дата народження: ___. ___. ________ р. 

  середня;  

Інструмент: ______________________________________  

Країна: __________________________________________ 

Участь в конкурсах, нагороди: ______________________ 

_________________________________________________ 

Викладач (прізвище, ім’я, участь в конкурсах, нагороди):  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Концертмейстер (прізвище, ім’я, участь в конкурсах, нагороди): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Назва, адреса, телефон та e-mail закладу освіти конкурсанта: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адреса конкурсанта, телефон:________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Програма виступу та хронометраж творів: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

 

З умовами конкурсу згоден (а)  

 (підпис учасника) 

 

Згоден (а) на обробку своїх персональних даних у порядку встановленому 

законодавством України 

 ____ . _______ 20___ р. 
(підпис учасника)  

  

Фото участника 

(6 х 4 см) 


