МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ КУЛЬТОСВІТНИХ ЗАКЛАДІВ
ХАРКІВСЬКЕ МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ ім. Б.М. ЛЯТОШИНСЬКОГО
Червоношкільна набережна 1А, м. Харків, 61001, тел./факс 7329442

Умови та положення
щодо проведення 21 квітня 2016 р.
Всеукраїнського конкурсу «Сольфеджіада»
для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
на базі Харківського музичного училища
ім. Б.М. Лятошинського
Організатори конкурсу
Організаторами Конкурсу «Сольфеджіада» є Обласний навчальнометодичний центр підвищення кваліфікації працівників культосвітніх
закладів та Харківське музичне училище ім. Б.М. Лятошинського






Мета
Виявити і підтримати обдарованих студентів;
Зацікавити педагогів сольфеджіо у підвищенні професійної
кваліфікації;
Підняти престиж сольфеджіо, як предмету для всебічного розвитку
музичних здібностей і інтелекту;
Обмін і розповсюдження передового педагогічного досвіду;

 Розвиток та розширення творчих контактів в галузі методичної
педагогічної діяльності з навчальними закладами культури та мистецтв
України.
Вимоги до учасників конкурсу
У « Сольфеджіаді» можуть брати участь студенти спеціалізації «Теорія
музики» та виконавських спеціалізацій.
Зміст конкурсних завдань відповідає програмним вимогам навчальної
дисципліни "сольфеджіо" в об'ємі I - IV курсів.
Термін і місце проведення Конкурсу
21 - 22 квітня 2016 р., Харківське музичне училище ім. Б.М. Лятошинського,
вул. Красношкільна набережна 1а.
Умови проведення Конкурсу
Конкурс проводиться в два тури:
11.00-12.30 -1 тур (письмова частина),
Перший тур включає виконання письмового завдання
- 2х голосний музичний диктант в аколаді (кількість програвань диктанту 810 разів, час запису - 30 хвилин);
- Створення та запис варіації на 2ге речення диктанту зі збереженням його
структури. Різновид варіації - за бажанням студента;
- Запис інтервальної послідовності(8-10 елементів) з використанням
хроматичних інтервалів. Дотворення на її основі акордової послідовності з
позначенням функцій
- Проаналізувати мелодію романсу та пронумерувати такти
акомпанементу, що відповідають мелодіїї
13.00-15.00 – 2тур (усне опитування).
Другий тур включає виконання завдання по сольфеджуванню з листа:
- двохголосного прикладу (один з голосів виконується на фортепіано).
Приблизний рівень складності- підручники СПособін, Агажанов.
2. Спів акордової послідовності за цифровкою
3. Імпровізування мелодії за даним ритмічним рисунком (обсяг 4 тт)
Підбиття підсумків «Сольфеджіади» відбудеться за результатами обох турів.
Журі Конкурсу:

Голова журі: Турнєєв Сергій Петрович - заслужений діяч мистецтв
України, професор кафедри гармонії та поліфонії, декан музичновиконавського факультету Харківського Національного Університету
мистецтв ім. І.П. Котляревського.
До складу журі Конкурсу також входять провідні викладачі вищих музичних
навчальних закладів України.
Критерії оцінювання
Члени журі оцінюють учасників за наступними критеріями:
 Якісне знання та використання на практиці фундаментальних положень
дисциплін «Теорія музики», «Гармонія»;
 Професійні навички слухового сприйняття та запису елементів
музичного цілого ;
 Творче мислення при виконанні завдань;
Чистота інтонування при виконанні усних вправ.
Результати оцінюються за 12 бальною системою.
Нагороди
Журі залишає за собою право не всі призові місця, а також ділити призові
місця між конкурсантами.
Переможці конкурсу нагороджуються дипломами, грамотами з різних
номінацій, подарунками.
Результати оголошуються в день проведення конкурсу після підведення
підсумків.
Фінансові умови
Конкурс є некомерційним заходом. Проїзд, проживання та харчування
учасників конкурсу здійснюється за рахунок відряджуючої сторони.
Вступний внесок 50 грн.
Реквізіти банку
Харківське музичне училище ім.. Б.М. Лятошинського
Р/р 35422301032523 в ГУДКСУ в Харківській обл..
МФО 851011

Код ЄГРПОУ 25188832
Діє на підставі статуту в особі директора училища Єфременко О.О.
Не являється платником податку
Термін подачі заявок до 7 квітня 2016 р
За довідками звертатись на означену електронну адресу або за телефонами:

galina-g29@rambler.ru, 0662138483, 0939567183 Газдюк Галина Георгіївна,
голова ПЦК Теорія музики
marinapetrovych@gmail.com, 0972675275,0668733748,Петрович Марина
Владиславівна,викладач ПЦК Теорія музики
Програма проведення:
9.00-10.00 - реєстрація учасників (ХМУ, каб. 40)
10-11.00 - урочисте відкриття
11.00-12.30 - 1 тур (письмова частина)
13.00-15.00 – 2тур (усне опитування)
16.00 - нагородження переможців та учасників
Умови розроблені на засіданні ПЦК « Теорія музики», протокол №6 від
13.01.16 та затверджені на засіданні Методичної Ради ХМУ ім. Б.М.
Лятошинського, протокол № 4 від 20.01.2016.

