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І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й  Л И С Т  

Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського 
Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова запрошує учнів, викладачів, 

концертмейстерів початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів взяти участь у ДВАНАДЦЯТОМУ 
міжнародному фестивалі-конкурсі "ПРОЛІСОК", який 
відбудеться 5 – 9 квітня 2021 р. (м. Київ).  

У межах фестивалю-конкурсу проводиться:  
 УЧНІВСЬКИЙ КОНКУРС  
 КОНКУРС ВИКЛАДАЧІВ  
 КОНКУРС КОНЦЕРТМЕЙСТЕРІВ  
 

УЧНІВСЬКИЙ КОНКУРС  

Конкурс учнів проводиться за номінаціями: фортепіано, струнно-смичкові та оркестрові 
інструменти, народні інструменти, вокал (академічний, естрадний, народний спів), вокальні 
та інструментальні ансамблі. Програмні вимоги: два-три музичні твори за власним вибором 
загальною тривалістю до 10 хвилин. Журі конкурсу обирає кращих виконавців, яким буде 
вручено дипломи, грамоти. 

Прослуховування відбудуться з 5 по 9 квітня 2021 р. – Журі оцінює попередньо 
підготовлені відеозаписи. Для реєстрації конкурсант повинен 1) подати заявку до 25 
березня, 2) надіслати відеозапис на електронну адресу організаторів до 3 квітня. Конкурс 
відображатиметься в соцмережі Facebook у заздалегідь створеній групі. Результати будуть 
опубліковані в цій групі на web-сайті Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Для участі в конкурсі потрібно подати заявку та посилання на своє конкурсне відео в 
YouTube, (або надіслати в Оргкомітет файл відеозапису виступу), фотокартку та сплатити 
Благодійний внесок, який становить 400 грн. / 20 $. Дипломи та призи будуть відправлятися у 
надрукованому виді Новою поштою, протягом тижня після оголошення результатів, а також 
в електронному форматі на Email конкурсанта. 



 
Бланк ЗАЯВКИ – на сайті www.fm.npu.edu.ua 

УЧНІВСЬКИЙ КОНКУРС  “ПРОЛІСОК–2021“ 

Н о м і н а ц і я :        (позначити необхідне) 
o фортепіано  
o струнно-смичкові та оркестрові інструменти, 

народні інстр-ти 
o вокал (академічний, естрадний, народний спів) 
o вокальні та інструментальні ансамблі  

В і к о в а  к а т е г о р і я :  
 (позначити необхідне) 

І- категорія  -   до 9 років  
ІІ- категорія  -  10-12 років  
ІІІ- категорія -  13-16 років  

ЗАКЛАД, від якого виступає конкурсант (назва, місто, адреса, телефон):  
 
КОНКУРСАНТ (прізвище,  ім’я,  по-батькові), вік, номінація:   
 
КОНТАКТИ 
конкурсанта 

телефон:   
e-mail:  

інформація про ВЧИТЕЛЯ 
(концертмейстера)  

Прізвище:                
Ім’я:   
По-батькові:  

Посада, звання вчителя: 

КОНКУРСНА ПРОГРАМА  (прізвище та ім’я композитора, назва твору, тональність, опус, 
номер):  

 
* * * 

КОНКУРС ВИКЛАДАЧІВ 

До участі запрошуються викладачі початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів (мистецьких шкіл). Конкурсант представляє сольні твори різних жанрів за власним 
вибором, тривалістю до 20 хвилин. ВІКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ НЕМА. Журі конкурсу обирає 
кращих виконавців, яким буде вручено дипломи, грамоти.  

Прослуховування відбудуться з 5 по 9 квітня 2021 р. – Журі оцінює попередньо 
підготовлені відеозаписи. Для реєстрації конкурсант повинен 1) подати заявку до 25 
березня, 2) надіслати відеозапис на електронну адресу організаторів до 3 квітня. Конкурс 
відображатиметься в соцмережі Facebook у заздалегідь створеній групі. Результати будуть 
опубліковані в цій групі на web-сайті Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Для участі в конкурсі потрібно подати заявку та посилання на своє конкурсне відео в 
YouTube, (або надіслати в Оргкомітет файл відеозапису виступу), фотокартку та сплатити 
Благодійний внесок, який становить 400 грн. / 20 $. Дипломи та призи будуть відправлятися у 
надрукованому виді Новою поштою, протягом тижня після оголошення результатів, а також 
в електронному форматі на Email конкурсанта. 

 
Бланк ЗАЯВКИ – на сайті www.fm.npu.edu.ua 

КОНКУРС  ВИКЛАДАЧІВ “ПРОЛІСОК–2021“ 
ЗАКЛАД, від якого виступає конкурсант (назва, місто, адреса, телефон):  
 
КОНКУРСАНТ прізвище, ім’я, по-батькові, 
категорія:   
  

Посада, звання: 
 

КОНТАКТИ 
конкурсанта 

телефон:   
e-mail:  

КОНКУРСНА ПРОГРАМА  (прізвище та ім’я композитора, назва твору, тональність, опус, 
номер): 

 
 



* * * 
КОНКУРС   КОНЦЕРТМЕЙСТЕРІВ 

До участі запрошуються концертмейстери початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів (мистецьких шкіл). Конкурсант представляє програму з трьох творів: 
1) твір з ілюстратором-вокалістом; 2) твір з ілюстратором-інструменталістом; 3) сольний твір. 
Тривалість програми – до 20 хвилин. ВІКОВИХ ОБМЕЖЕНЬ НЕМА. Журі конкурсу обирає 
кращих виконавців, яким буде вручено дипломи, грамоти.  

Прослуховування відбудуться з 5 по 9 квітня 2021 р. – Журі оцінює попередньо 
підготовлені відеозаписи. Для реєстрації конкурсант повинен 1) подати заявку до 25 
березня, 2) надіслати відеозапис на електронну адресу організаторів до 3 квітня. Конкурс 
відображатиметься в соцмережі Facebook у заздалегідь створеній групі. Результати будуть 
опубліковані в цій групі на web-сайті Факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського 
Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. 

Для участі в конкурсі потрібно подати заявку та посилання на своє конкурсне відео в 
YouTube, (або надіслати в Оргкомітет файл відеозапису виступу), фотокартку та сплатити 
Благодійний внесок, який становить 400 грн. / 20 $. Дипломи та призи будуть відправлятися у 
надрукованому виді Новою поштою, протягом тижня після оголошення результатів, а також 
в електронному форматі на Email конкурсанта. 

Бланк ЗАЯВКИ – на сайті www.fm.npu.edu.ua 
КОНКУРС  КОНЦЕРТМЕЙСТЕРІВ “ПРОЛІСОК–2021“ 

ЗАКЛАД, від якого виступає конкурсант (назва, місто, адреса, телефон):  
 
КОНКУРСАНТ (прізвище,  ім’я,  по-батькові, категорія)  
  

Посада, звання: 
 

КОНТАКТИ 
конкурсанта 

телефон:   
e-mail:  

КОНКУРСНА ПРОГРАМА  (прізвище та ім’я композитора, назва твору, тональність, опус, номер) 
Вказати П.І.Б. СОЛІСТІВ-ІЛЮСТРАТОРІВ 

 
 

* * * 
КОНКУРСНІ ВИМОГИ ДО ФАЙЛУ ВІДЕОЗАПИСУ 

 відео повинно бути якісним; 
 файл до 20 хвилин за тривалістю; 
 камера налаштована таким чином, щоб було видно виконавця та його руки; 
 усі твори записуються підряд, без монтажу; 
 програма повинна виконуватися на добре налаштованому акустичному фортепіано (рояль 

або піаніно).  
Дякуємо за розуміння! 
 

ЗАЯВКИ ПРИЙМАЮТЬСЯ до 25 березня 2021 р. 
ВІДЕОЗАПИСИ надсилати до 3 квітня 2021 р. 

на Е-MAIL: a.v.skopych@npu.edu.ua  
k.p.kovalchuk@npu.edu.ua   

 
Оргкомітет: тел. моб. +38 0661422829; +38 0994420007; +38 066 2907071 

Кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства – тел. +38 044  486-20-50 
Художній керівник конкурсу – д.п.н., професор Ольга Пилипівна Щолокова 

Поштова адреса Оргкомітету: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (вул. Тургенєвська 11, м. Київ),  каб. 3-11 

(Кафедра педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства). Факс +380444868995 
w w w . f m . n p u . e d u . u a   



ОРГКОМІТЕТ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ «ПРОЛІСОК-2021» 
Андрущенко Віктор Петрович – ректор Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) 
Національної Академії педагогічних наук України, член-кореспондент Національної академії 
наук України, Заслужений діяч науки і техніки України. 
Федоришин Василь Ілліч – декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського 
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних 
наук, професор, заслужений діяч мистецтв України. 
Щолокова Ольга Пилипівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки мистецтв та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія 
Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, заступник 
президента Європейської асоціації педагогів-піаністів в Україні «UkrEPTA». Засновник і 
художній керівник конкурсу. 
Завадська Тетяна Миколаївна – заступник декана факультету мистецтв імені Анатолія 
Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук, професор. 
Матусевич Тетяна Володимирівна – кандидат філософських наук, начальних відділу 
міжнародних зв’язків, доцент кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої 
політики факультету менеджменту освіти і науки Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова. 
Кузнєцова Ольга Олексіївна – заслужений діяч мистецтв України, професор, доктор 
педагогічних наук, президент Європейської асоціації піаністів-педагогів України («EPTA-
Ukraine»), професор факультету мистецтв Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди. 
Скопич Алла Володимирівна – лауреат міжнародних конкурсів, кандидат педагогічних 
наук, старший викладач кафедри педагогіки мистецтв та фортепіанного виконавства 
факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, член Європейської асоціації піаністів-педагогів в Україні 
«UkrEPTA» (Україна, Київ). 
Ковальчук Катерина Петрівна – завідувач навчально-творчої лабораторії кафедри 
педагогіки мистецтв та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені Анатолія 
Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 
Бєдна Юлія Олександрівна – викладач кафедри педагогіки мистецтв та фортепіанного 
виконавства факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова. 
Забара Максим Володимирович – кандидат мистецтвознавства, працює на посаді доцента 
кафедри педагогіки мистецтв та фортепіанного виконавства факультету мистецтв імені 
Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 
Член Київського Вагнерівського Товариства (RWV Kyiv). 
 

ЖУРІ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ «ПРОЛІСОК-2021» 
Секція фортепіано 
Щолокова Ольга Пилипівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри 
педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства НПУ імені М.П. Драгоманова 
Гуральник Наталія Павлівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри 
педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства НПУ імені М.П. Драгоманова 

Olga
Викреслити



Скопич Алла Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
педагогіки мистецтва і фортепіанного виконавства НПУ імені М.П. Драгоманова 
Мінгальов Павло – лауреат Міжнародних конкурсів, викладач спеціального фортепіано 
Music college of Huaiyin University (Huai’an) КНР 
Заболотня Ніна Миколаївна – заслужений працівник культури України, методист вищої 
категорії, заступник директора Київської дитячої школи мистецтв №5 ім. Л.Ревуцького.  
 
Секція вокалу 
Тоцька Людмила Олексіївна – кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії та 
методики постановки голосу НПУ імені М.П. Драгоманова 
Руденко Ярослава Василівна – заслужена артистка України, кандидат мистецтвознавства, 
доцент кафедри теорії та методики постановки голосу НПУ імені М.П. Драгоманова 
Гаснюк Вероніка Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, лауреат Міжнародних 
конкурсів, завідувачка кафедри теорії і методики музичної освіти Мукачівського державного 
університету 
Ференціне Ач Ілдіко – директор інституту Музики Ніредьгазького університету імені 
Ф. Ліста, доктор мистецтвознавства (DLA), лауреат Міжнародних конкурсів хорового співу 
Мивканич Галина – магістр музичного мистецтва, викладач постановки голосу та сольного 
співу Школи мистецтв м. Свідник (Словаччина) 
 
Інструментальна секція 
Чеченя Костянтин Анатолійович – заслужений діяч мистецтва України, кандидат 
мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри інструментального та оркестрового 
виконавства НПУ імені М.П. Драгоманова 
Скрипниченко Вадим Іванович – заслужений діяч естрадного мистецтва України, кандидат 
пед. наук, професор кафедри інструментального та оркестрового виконавства НПУ імені 
М.П. Драгоманова 
Ейюбов Ільгар Натік Огли (Туреччина; Азербайджан) – співвласник приватної музичної 
школи м.Тегеран; викладач гімназії мистецтв Азербайджану; викладач хорового класу і 
викладач класу кларнета на кафедрі духових та ударних інструментів у Державній 
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