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                                                             ПОЛОЖЕННЯ 

          XVI Всеукраїнського відкритого джазового конкурсу пам’яті Р. Кобанченка 

(Online) 

                                                    І. Загальні положення 

    1. XVI Всеукраїнський відкритий джазовий конкурс пам’яті Р. Кобанченка (Online) 

проводиться у дистанційному режимі з 22 по 29  березня 2021 року. 

       2. Мета конкурсу 

 - розвиток та популяризація джазової культури та музичного мистецтва; 

 - виявлення та підтримка творчо обдарованих дітей та молоді; 

 - підтримка педагогічної ініціативи та обмін професійним досвідом; 

 - зміцнення культурних зв’язків між регіонами України; 

    3. Фінансові умови Конкурс не є комерційним заходом. Благодійний внесок для 

учасників відсутній. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок засновників та 

залучених спонсорських коштів. 

   4. Конкурсні категорії: 
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  Категорія А – 1 ( учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів,шкіл 

естетичного виховання,аматори-солісти та дитячі аматорські колективи віком до 8 років) 

  Категорія А – 2 ( учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів,шкіл 

естетичного виховання,аматори-солісти та дитячі аматорські колективи віком  9 - 11 

років) 

  Категорія А – 3 ( учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів,шкіл 

естетичного виховання,аматори-солісти та дитячі аматорські колективи віком 12 - 14 

років) 

  Категорія В ( студенти вищих мистецьких навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації - 

музичних та мистецьких коледжів) 

  Категорія С ( студенти вищих мистецьких навчальних закладів ІІІ – ІV рівня акредитації ) 

  Категорія D ( молоді музиканти віком 18 – 35 років ( не студенти) 

  5. Конкурсні номінації : 

  - солісти – інструменталісти; 

  - солісти – вокалісти; 

- інструментальні ансамблі до 5 учасників; 

- інструментальні ансамблі від  6 учасників; 

- вокальні ансамблі; 

- біг – бенди; 

                                              ІІ  Умови  конкурсу  

    До участі у  XVI Всеукраїнську  відкритому джазовому конкурсі пам’яті Р. Кобанченка  

допускаються учасники ,які здійснили подання заявки до 21 березня 2021 року. 

   Учасники надсилають до оргкомітету конкурсу:  

       1)     анкету - заяву за посиланням: https://forms.gle/4XVEpqV9Z9fsQPm88 
 

      2) посилання на відеозапис конкурсного виступу на інтернет-платформі  You Tube ( 2 

окремих файла , формат відео 16:9 , не менше 720р )      

                                                     Програмні вимоги: 

 1) 2 різножанрових джазових твори ( стандарт, авторська композиція,джазова 

композиція на фольклорну тему , відомий твір та інше) 

 2) загальне звучання 2 творів  не повинно перевищувати 12 хвилин; 
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 3) в номінації соло дозволяється виконання програми під « мінус»; 

 4) в номінаціях ансамблі та біг-бенди допускається участь концертмейстерів (не більш 

50%) 

                                                        Журі конкурсу 

        Горовой Сергій Гаврилович – завідувач кафедри «Оркестрові інструменти» 

Дніпропетровської академії музики ім. М. Глінки , кандидат мистецтвознавства , 

професор 

      Субботін Олег Вікторович  -   голова циклової комісії « Музичне мистецтво естради» 

Одеського фахового коледжу мистецтв ім. К.Ф.Данькевича, викладач – методист, 

заслужений працівник культури України; 

     Голдаковський Олег Володимирович – голова циклової комісії « Музичне мистецтво 

естради» Херсонського фахового коледжу музичного мистецтва, викладач – методист; 

     Небога Олеся Григорівна – викладач вищої категорії Київської Муніципальної Академії 

Музики ім. Р.М. Глієра , лауреат міжнародних та всеукраїнських джазових конкурсів та 

фестивалів; 

    Василенко   Роман Миколайович – керівник ансамблю «Акцент» ДК м.Южне, 

    Петухов Олексій Миколайович – викладач Одеського фахового коледжу мистецтв ім. 

К.Ф.Данькевича, лауреат міжнародних та всеукраїнських джазових фестивалів; 

   Шевченко Олена Ігорівна – музикознавець, викладач – методист музично – 

теоретичних дисциплін , авторка та ведуча джазових програм ( «Джаз-клуб» та «Джаз о 

півночі»); 

  Данильченко Любов Іванівна – завідувачка денним відділенням ,  Одеського фахового 

коледжу мистецтв ім. К.Ф. Данькевича  ,  викладач – методист; 

  Журі конкурсу переглядає на інтернет – платформі You Tube конкурсні виступи учасників 

і визначає переможців. Оргкомітет за поданням журі, виставляє для публічного 

перегляду  29 березня 2021 року Відеоконцерт лауреатів конкурсу та надсилає 

переможцям конкурсу дипломи, викладачі та концертмейстери лауреатів також 

отримають власні дипломи. 

                                              ІІІ Оргкомітет конкурсу  

    Координацію організаційної діяльності на період підготовки та проведення XVI 

Всеукраїнського відкритого джазового конкурсу пам’яті Р. Кобанченка здійснює 

організаційний комітет ,до складу якого входять представники організацій засновників. 

Оргкомітет має право використовувати та розповсюджувати відеозаписи створені під час 

проведення конкурсу. 

                                                ІV Контактна інформація 



Куратори Конкурсу пам’яті Р. Кобанченка:                         

 Координатор з технічних питань +380936354374 (зв’язок у месенджерах – телеграм, 

вайбер, смс)  Марина marina.subbotina.sea@gmail.com  

+380662636359 Субботін О В 

+380733039217  Лукашева В.В 
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