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Директорам мистецьких шкіл, закладів 
фахової передвищої мистецької освіти 

 
Упродовж 23–31 січня 2023 року в м. Кропивницькому заплановано проведення у 

дистанційному форматі VII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу української 
академічної музики «Класик-проект», присвяченого пам’яті Юлія Мейтуса, в рамках 
якого відбудуться такі  конкурси: 

І. Всеукраїнський конкурс-огляд (далі Конкурс-огляд) творчості дослідників 
музичного мистецтва «Мейтусівські читання» (25 січня 2023 р., середа).  
До участі в Конкурсі-огляді запрошуються учні мистецьких шкіл, студій педагогічної 

практики (СПП) при мистецьких коледжах та студенти мистецьких коледжів. 
Конкурс-огляд відбувається за такими віковими категоріями: 
- «Перші кроки в музичній розвідці» (учні молодших класів мистецьких шкіл, СПП); 

     - «Юніори музикознавства» (учні старших класів мистецьких шкіл, СПП);  
- «Молоді дослідники» (студенти мистецьких фахових коледжів). 
Вимоги до учасників Конкурсу-огляду «Мейтусівські читання»:  
До 10 січня 2023 року учасники подають:  
1. Заявку на участь у Конкурсі-огляді;  
2. Текст виступу (українською мовою в обсязі 2–4 сторінки відповідно до заявлених 

вікових категорій (шрифт Times New Roman, кегель 14, через півтора інтервали), 
містити особисті дослідження життєпису, творчості українських композиторів 
(бажано свого регіону), виконавців, музичних колективів, у т. ч. представників 
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масової молодіжної субкультури (виконавців, гуртів, джаз-оркестрів) тощо та 
належно оформлений перелік використаних джерел. При вживанні цитат у 
квадратних дужках вказується порядковий номер джерела та сторінка розміщення 
тексту цитати; 

3. Відео-запис виступу HD-якості та слайд-матеріалів; музичні ілюстрації 
представляються у власному виконанні (чи в супроводі інших виконавців). На 
відеозапису повинно бути чітко видно й чутно учасника Конкурсу-огляду.  

Конкурс-огляд складається з двох турів: 
І тур – попередній перегляд робіт членами журі, перевірка на плагіат, дотримання 

тематичних умов представленої розвідки та її оформлення. 
ІІ тур – на базі Кропивницького музичного фахового коледжу та  КЗ «Музична школа 

№2 ім. Ю. С. Мейтуса міста Кропивницького» серед робіт, що пройшли І тур. Виступи 
оцінюються за 15-бальною шкалою. Переможці визначаються за категоріями в кожній 
віковій групі, нагороджуються дипломами, подарунками, призами.  

У складі журі – композитори, музикознавці, виконавці та провідні викладачі з різних 
міст України. 

Заявка на участь у Конкурсі-огляді та тексти виступів надсилаються на електронну 
адресу Оргкомітету: schoolmeitus2@krmr.gov.ua (КЗ «Музична школа № 2 
ім. Ю. С. Мейтуса міста Кропивницького», вул. Євгена Маланюка, 4, м. Кропивницький, 
25015).  

До заявки обов’язково додаються: 1) кольорове фото учасника Конкурсу-огляду в 
електронному вигляді, розміром від 1 Мб форматів jpg, jpeg, tif, 2) сканкопія свідоцтва про 
народження або паспорта чи ID-картки учасника конкурсу, 3) фотокопія квитанції про 
сплату організаційного внеску, 4) посилання на відеозапис заявленого виступу, 
розміщеного на YouTube-каналі (категорія – за посиланням). Усі додатки прикріплюються 
до заявки окремими файлами. 

Організаційний внесок для участі в Конкурсі-огляді – 200 грн. 
Реквізити для оплати: 
Отримувач:    ГО «МИСТЕЦТВО ВПЕРЕД» 
Код отримувача:   43990998 
Банк отримувача:  АТ «ПУМБ», м. Київ 
Номер рахунку:   UA983348510000000026007134058 
Призначення платежу:   «Мейтусівські читання» 
У квитанції потрібно вказати прізвище та ім’я учасника Всеукраїнського 

Конкурсу-огляду «Мейтусівські читання». 
Довідки за телефоном: : 0509618696 – Надутенко Олена Леонідівна, 0663267002 – 

Приданчук Олена Миколаївна; 0664957978, 0989317607 – Долгіх Марина Василівна 
0668345204 – Баган Юлія Миколаївна. 
Facebook-сторінка Всеукраїнського конкурсу-огляду творчості дослідників музичного 
мистецтва «Мейтусівські читання» https://www.facebook.com/groups/332871148080838 
YouTube-канал Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Класик-проект» 
https://www.youtube.com/channel/UCNBRpy4NZ-xZ84KOdczdVKw 
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ІІ. Всеукраїнський конкурс на найкраще виконання творів Ю. С. Мейтуса 
(26 січня 2023 р., четвер).  
До участі в Конкурсі запрошуються учні мистецьких шкіл, студій педагогічної 

практики (СПП) при мистецьких коледжах та студенти мистецьких фахових коледжів. 
Учасники поділяються на вікові групи: 
- молодша група – від 8 до 11 років; 
- середня група – від 12 до 14 років; 
- старша група – від 15 до 17 років. 
 - мішана група –  для вокальних та інструментальних ансамблів, хорів, оркестрів. 
Конкурс проводиться в таких категоріях: 
а) фортепіано; 
б) сольний спів; 
в) струнно-смичкові інструменти (скрипка, альт, віолончель, контрабас); 
г) народні інструменти (баян, акордеон, домра, балалайка, бандура, сопілка, гітара 

тощо); 
ґ) вокальні ансамблі, хори; 
д) інструментальні ансамблі, оркестри. 
Всі учасники в різних вікових групах і категоріях виконують програму з двох творів 

загальною тривалістю до 10 хвилин, з яких: один твір Юлія Мейтуса та один твір 
українського композитора будь-якої доби.  

До 10 січня 2023 року учасники подають заявку на участь у Всеукраїнському 
конкурсі на найкраще виконання творів Ю. С. Мейтуса та відео-запис виступу. 

Технічні вимоги до запису: 
відео-запис виступу HD-якості в горизонтальному форматі екрану без зупинок та 

монтажу тривалістю до 10 хвилин. Під час виконання програми на відео повинно бути 
чітко видно руки, інструмент та особа виконавця в залежності від категорії. У категорії 
«ансамбль» / «хор» / «оркестр» повинно бути чітко видно всіх учасників колективу.  

Конкурс складається з двох турів: 
І тур – відбірковий, проводиться членами журі й має на меті перегляд дотримання 

умов Конкурсу.   
ІІ тур – на базі Кропивницького музичного фахового коледжу та  КЗ «Музична школа 

№ 2 ім. Ю. С. Мейтуса міста Кропивницького» серед відео-записів, які пройшли І тур. 
Виступи оцінюються за 15-бальною шкалою.  

Переможці визначаються за категоріями в кожній віковій групі та нагороджуються 
дипломами й призами. 

У складі журі – виконавці, композитори, музикознавці та провідні викладачі з різних 
міст України. 

Заявка на участь у Конкурсі надсилається на електронну адресу Оргкомітету: 
schoolmeitus2@krmr.gov.ua (КЗ «Музична школа №2 ім. Ю.С. Мейтуса міста 
Кропивницького», вул. Євгена Маланюка, 4, м. Кропивницький, 25015).  

До заявки обов’язково додаються: 1) кольорове фото учасника Конкурсу-огляду в 
електронному вигляді розміром від 1 Мб форматів jpg, jpeg, tif, 2) сканкопія свідоцтва про 
народження або паспорта або ID-картки учасника конкурсу, 3) фотокопія квитанції про 
сплату організаційного внеску, 4) посилання на відеозапис заявленого виступу, 
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розміщеного на YouTube-каналі (категорія – за посиланням). Усі додатки прикріплюються 
до заявки окремими файлами. 

Організаційний внесок для участі у Конкурсі – 200 грн.  
Реквізити для оплати: 
Отримувач:    ГО «МИСТЕЦТВО ВПЕРЕД» 
Код отримувача:   43990998 
Банк отримувача:  АТ «ПУМБ», м. Київ 
Номер рахунку:   UA983348510000000026007134058 
Призначення платежу:   «Мейтус виконавський» 
У квитанції потрібно вказати прізвище та ім’я учасника Конкурсу Мейтуса 
Довідки за телефоном: 0509618696 – Надутенко Олена Леонідівна, 0663267002 –    
Приданчук Олена Миколаївна, 0668345204 – Баган Юлія Миколаївна 
Facebook-сторінка Фестивалю-конкурсу «Класик-проект»: 
https://www.facebook.com/groups/219853052514170 

 
ЗАЯВКА УЧАСНИКА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ-ОГЛЯДУ   

ТВОРЧОСТІ  ДОСЛІДНИКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  
«МЕЙТУСІВСЬКІ ЧИТАННЯ» 

ПІБ учасника (повністю)    
Назва навчального закладу 
(офіційна)  

  

Клас/курс навчального 
закладу 

  

Фах   
Категорія   
Вікова група  
ПІБ викладача (повністю)    

ПІБ концертмейстера, 
учасників супроводу  

  

Тема наукової розвідки     Посилання на YouTube 
  

Контактний телефон     
E-mail     

Інформація для надсилання диплому 

Населений пункт, № 
відділення "Нової пошти"  

  

Прізвище та ім’я 
отримувача   

  

Телефон отримувача    
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ЗАЯВКА УЧАСНИКА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 

НА КРАЩЕ ВИКОНАННЯ ТВОРІВ Ю.С. МЕЙТУСА  
ПІБ учасника (повністю)    
Назва навчального 
закладу (офіційна)  

  

Клас/курс навчального 
закладу 

  

Фах   
Категорія   
Вікова група  
ПІБ викладача (повністю)    

ПІБ концерт-ра 
(повністю), учасників 
супроводу  

  

Програма виступу:  Посилання на YouTube 

1.       
2.     
Контактний телефон     
E-mail     

Інформація для надсилання диплому 

Населений пункт, № 
відділення "Нової пошти"  

  

Прізвище та ім’я 
отримувача   

  

Телефон отримувача    

Інформація про Всеукраїнський фестиваль-конкурс української академічної 
музики «Класик-проект», присвячений пам’яті Юлія Мейтуса, та умови участі в 
ньому розміщено  

- на сайті Кропивницького музичного фахового коледжу 
http://www.kmy.org.ua/festyvali-ta-konkursy/klasyk-proekt  

- на Facebook-сторінці КЗ «Музична школа №2 ім.Ю.С.Мейтуса міста 
Кропивницького»: https://www.facebook.com/groups/502085333900455 
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