
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Інформаційний лист

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1572 
від  06.12.2017 р. «Про  проведення  Всеукраїнської 
студентської  олімпіади  у  2017/2018  навчальному  році» 

17-19 квітня  2018  року  в  Центральноукраїнському  державному  педагогічному 
університеті  імені  Володимира  Винниченка  проводиться  другий  етап  Всеукраїнської 
студентської олімпіади із спеціальності «Музичне мистецтво» з-поміж студентів вищих 
навчальних закладів.

Для  участі  у  другому  етапі  олімпіади  зі  спеціальності  «Музичне  мистецтво» 
(інструментальне виконавство: народні та струнно-смичкові інструменти) запрошуються 
три  студенти  –  переможці  першого  етапу,  яким необхідно  до  16  березня  2018 року 
надіслати в оргкомітет  (muzolimp@ukr.net) анкету учасника олімпіади (форма анкети 
додається).

Просимо подати підтвердження про участь в олімпіаді в оргкомітет за телефоном 
(066)  500–35–43  до  6  квітня  2018     року  . Учасники  олімпіади  повинні  мати  при  собі 
паспорт, студентський квиток, посвідчення про відрядження. Студенти, які прибули для 
участі у другому етапі олімпіади, забезпечуються гуртожитком та харчуванням в їдальні 
університету за власний рахунок.

Згідно  з  Методичними  рекомендаціями  щодо  проведення  Всеукраїнської 
студентської  олімпіади,  затвердженими наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України 
№     1572 від 06.12.2017     р  . витрати на відрядження студентів для участі в II етапі змагань 
(у тому числі добові) здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів, у яких вони 
навчаються.

Заїзд  і  реєстрація  учасників  –  17  квітня  2018 року  з  8.00  за  адресою: 
вул. Дворцова 5/5,  мистецький  факультет  Центральноукраїнського  державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

У  межах  Всеукраїнської  студентської  олімпіади  зі  спеціальності  «Музичне 
мистецтво»  передбачено  проведення  V Міжнародної  науково-практичної  конференції 
«Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення».

НОМІНАЦІЯ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИКОНАВСТВО»НОМІНАЦІЯ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИКОНАВСТВО»
(народні та струнно-смичкові інструменти)

І тур (тривалість виступу до 20 хвилин):
1). Поліфонічний твір.
2). Твір великої форми (соната, варіації, рондо, концерт).

ІІ тур (тривалість виступу до 10 хвилин):
Концертна п’єса або твір естрадного характеру українського композитора.

Адреса оргкомітету:
Деканат  мистецького  факультету  Центральноукраїнського  державного  педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, вул. Шевченка 1, м. Кропивницький 25006.
Довідки на сайті: http://www.kspu.kr.uа/  та за телефонами:

+38066–486–24–19 – Черкасов Володимир Федорович, завідувач кафедри музично-теоретичних 
та інструментальних дисциплін;
+38066–500–35–43 – Грозан Світлана Вікторівна, ст. викладач кафедри музично-теоретичних та 
інструментальних дисциплін;
(0522) 22–47–73 – деканат мистецького факультету
muzolimp  @  ukr  .  net

Оргкомітет

mailto:muzolimp@ukr.net

	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
	ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
	Інформаційний лист
	НОМІНАЦІЯ «ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ виконавство»



