
 

80-річчю від дня народження Віктора Власова присвячується 
 

ІХ-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ КОНКУРС  

БАЯНІСТІВ-АКОРДЕОНІСТІВ 

«ВІЗЕРУНКИ ПРИКАРПАТТЯ» 
2 – 4 грудня 2016 р., Дрогобич (ДДПУ ім. І.Франка) 

 

 

Засновники конкурсу: 

– Міністерство освіти і науки України; 

– Кафедра народних музичних інструментів та вокалу Інституту музичного мистецтва 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка; 

– Національна Всеукраїнська музична спілка; 

– Асоціація баяністів та акордеоністів України. 
 

ІХ-й Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки 

Прикарпаття» відбудеться 2 – 4 грудня 2016 року у м. Дрогобич (Україна). 

Конкурс проводиться з метою популяризації національної школи народно-інструмен-

тального мистецтва, виявлення та підвищення рівня професійної підготовки творчої молоді, 

узагальнення методик викладання спеціальних дисциплін, розповсюдження передового 

педагогічного досвіду, подальшого розвитку та пропаганди баянно-акордеонного виконавства 

України. 

Для участі у конкурсі запрошуються учні та колективи початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів, середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів, студій 

педагогічної практики при вищих навчальних закладах I-II та ІІІ-IV рівнів акредитації, 

студенти та колективи ВНЗ, колективи за участю викладачі ДМШ (ДШМ), ВНЗ. 
 

Конкурс виконавців проводиться в семи категоріях: 

– І категорія – солісти: А – (2007-2006 р.н.), Б – (2005-2004 р.н.); 

– ІІ категорія – солісти: А – (2003-2002 р.н.), Б – (2001-2000 р.н.); 

– ІІІ категорія – солісти (1999-1995 р.н.); 

– ІV категорія – ансамблі баяністів-акордеоністів (дует, тріо, квартет); 

– V категорія – ансамблі народних інструментів (малих та великих форм); 

– VІ категорія – оркестри народних інструментів; 

– VIІ категорія – ансамблі (малих та великих форм) та оркестри народних інструментів 

викладачів. 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

Заявки на участь у Конкурсі надсилати до 13 листопада 2016 року за адресою: 

ІХ-й Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «Візерунки Прикарпаття»  

Кафедра народних музичних інструментів та вокалу ДДПУ ім. І. Франка 

вул. І.Франка 11, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100 

e-mail: accomobile@yandex.ua ; тел.: (03244) 2-15-24 (деканат) 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ УЧАСНИКА КОНКУРСУ 

– прізвище, ім’я, по-батькові учасника; 

– категорія; 

– дата та рік народження (ксерокопія свідоцтва про народження або паспорта); 

– назва навчального закладу (концертної організації); 

– прізвище, ім’я, по-батькові викладача (творчого керівника); 
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– конкурсна програма; 

– адреса навчальної установи та контактні телефони, e-mail, факс.  
 

ФІНАНСОВІ УМОВИ 

Оплата всіх витрат, пов’язаних з участю у конкурсі (проїзд, проживання, харчування 

конкурсантів і супроводжуючих їх осіб) здійснюється за власний рахунок учасників або за 

рахунок відряджуючої сторони. 

Вступний внесок на участь у Конкурсі вноситься під час реєстрації конкурсанта 

готівкою в оргкомітет Конкурсу в розмірі: 

– І, ІІ категорія – 10 $; 

– ІІІ категорія – 15 $; 

– IV, V категорія – 15 $ з кожного учасника; 

– VІ, VІІ категорія – 40 $ з колективу. 

Учасники із України мають можливість вступний внесок оплачувати в гривнях по 

курсу НБУ на час проведення конкурсу. 

Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами лауреатів. 

Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. 
 

ПРОГРАМНІ ВИМОГИ 
 

І категорія (А, Б) Два різнохарактерні твори (Тривалість виступу до 8 хв.) 

 

 

 
 

ІІ категорія 

 

 

(А) 

1. Поліфонічний твір; 

2. Твір великої форми; 

3. Обробка народної пісні або танцю. 

Тривалість виступу до 10 хв. 

 

(Б) 

1. Поліфонія; 

2. Твір великої форми; 

3. Твір віртуозного характеру. 

Тривалість виступу до 12 хв. 

 

 
 

ІІІ категорія 

1. Поліфонія; 

2. Твір великої форми; 

3. Оригінальний твір українського автора 

(написаний для баяна або акордеона); 

4. Твір за власним вибором учасника. 

Тривалість виступу до 20 хв. 
 

IV, V категорія 
Програма за власним вибором учасників. 

Тривалість виступу до 10 хв. 
 

VI, VII категорія 
Концертна програма за власним вибором учасників. 

Тривалість виступу до 20 хв. 
 

В рамках конкурсу відбудеться: 

– Х-та міжнародна науково-практична конференція  

«Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ – ХХІ століть»; 

– презентація науково-методичної та навчально-репертуарної літератури для баяна-акордеона; 

– майстер-класи членів журі; 

– концерт за участю лауреатів Всеукраїнських та міжнародних конкурсів. 

За детальною інформацією звертатися за телефонами: 

+38 (067) 999 02 55 (Душний Андрій Іванович); 

+38 (097) 465 88 15 (Шафета Валерій Валерійович). 

ОРГКОМІТЕТ 


