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П О Л О Ж Е Н Н Я 
Про IX обласний дитячо-юнацький конкурс 

«Музичний калейдоскоп» 
 
 З метою надання стимулу в подальшому творчому розвитку талановитих юнаків та дітей, 

для виховання і передачі традицій культури і професійного мистецтва управління культури, 

національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації оголошує дитячо-

юнацький обласний музичний конкурс «Музичний калейдоскоп», який проводиться 19 – 23 

березня 2018 року на базі Комунального вищого навчального закладу "Кам’янський музичний 

коледж" Дніпропетровської обласної ради"  

 Відбіркові тури для визначення кількості учасників конкурсу проводяться в Кам’янському 

музичному коледжі, Криворізькому музичному коледжі, Дніпропетровській музичній академії ім. 

Глинки та на міському (відкритому) конкурсі «Музична веселка» (м. Дніпро) за 20 днів до 

оголошеного початку конкурсу. 

 

     Музичний конкурс. 
  
 Музичний конкурс проводиться у п’яти номінаціях: 

• фортепіано; 

• оркестрові струнні інструменти; 

• оркестрові духові та ударні інструменти; 

• народні інструменти (баян, акордеон, домра, балалайка, гітара, бандура); 

• спів (класичний та естрадний ). 

Виконання програми напам’ять є обов’язковою умовою даного конкурсу. 

Претенденти після проходження відбіркового туру  надсилають заявку (за формою, що 

додається), ксерокопії документів учасника -  свідоцтва про народження або паспорту за адресою: 

51938 м. Кам’янське, вул. Миколи Лисенка, 58, тел. (0569) 52-14-90. 

Вік конкурсантів визначається на день оголошення дати початку конкурсу. 

Оргкомітет конкурсу не несе відповідальності за втрату документів під час пересилання. 

Витрати на відрядження за рахунок відряджальної організації. 

Переможці конкурсу нагороджуються грамотами та цінними подарунками. 

  



Номінація «Фортепіано» 
Для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 

 
I    вікова категорія   - учасники, віком 8 – 10 років, 
II   вікова категорія  - учасники, віком 11 – 12 років, 
III  вікова категорія  - учасники, віком 13 – 14 років. 
 
 Для студентів навчальних закладів І,ІІ рівня  акредитації: 
І  категорія  - студенти І – ІІ курсу 
ІІ категорія  - студенти  ІІІ – ІУ курсу 
 

Для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 
I  вікова категорія 1.Поліфонічний твір  (Й.С.Бах, Г.Ф.Гендель) 

2.Твір великої форми ( сонатне алегро класичної сонатини, сонати, 
концерту або класичні варіації) 
3.Один твір за вибором учасника  

   
II  вікова категорія 1. Оригінальний твір Й.С.Баха ( не транскрипція) 

2.Твір великої форми (сонатне алегро класичної сонати, сонатини,  
концерту або класичні варіації)). 
3.Віртуозний етюд 
4.Твір значної складності від романтизму до сучасності 

   
III  вікова категорія 1.Оригінальний твір Й.С.Баха ( не транскрипція) 

2.Твір великої форми (сонатне алегро класичної сонати, концерту або  
    класичні варіації). 
3.Віртуозний етюд 
4.Твір значної складності від романтизму до сучасності. 

   
 
Для студентів навчальних закладів І,ІІ рівня  акредитації: 
 

І категорія студенти І – ІІ курсу 1.Оригінальний твір Й.С.Баха. 
2.Твір великої форми (сонатне алегро  класичної  
сонати,  концерту або класичні варіації). 
3.Віртуозний  етюд.  
4.Твір значної складності від романтизму до 
сучасності. 
 

ІІ категорія студенти  ІІІ – ІУ курсу    1. Поліфонічний твір значної складності                
2. Класична соната (І або ІІ, ІІІ, ІУ частини) 
3. Концертний етюд. 
4. Твір за вибором учасника значної складності 

 
Відповідальний: голова циклової комісії «Фортепіано» Одінцова Ірина Володимирівна            

тел. +380 675 992 320 
  
       
  
  



Номінація «Оркестрові струнні інструменти» 
Для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 

 
I  вікова категорія -  учасники віком 6 – 10 років. 
IІ  вікова категорія -  учасники віком 11 – 13 років. 
II І вікова категорія - учасники віком 14 – 15 років. 
 
I вікова категорія  

Скрипка  1. Твір великої форми (1 частина або II- III частини) 
   2. Твір за вибором учасника 

 
 Віолончель  1.Два різноманітних за характером твори 
 
II вікова категорія  

Скрипка  1.Твір великої форми(I або II-III частини) 
   2. Віртуозний твір 
Віолончель  

1.Твір великої форми  (I або II-III частини) 
2.Віртуозний твір 

II І вікова категорія  
Скрипка  1.Твір великої форми(I або II-III частини) 
   2. Віртуозний твір 
Віолончель  

1.Твір великої форми  (I або II-III частини) 
2.Віртуозний твір 

 
Відповідальний: голова циклової комісії «Оркестрові струнні інструменти» Шмиговський 

Юрій Ілліч    тел+380 972 288 603 
 
 
 

Номінація «Оркестрові духові та ударні інструменти» 
Для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 

 
I  вікова категорія - учасники, віком 6- 8 років, 
II вікова категорія - учасники, віком 9 – 12 років. 
II І вікова категорія - учасники, віком 13 – 15 років. 
 
I вікова категорія 

1.Два різноманітних за характером твори. 
     
II вікова категорія 

1.Два різноманітних за характером твори. 
  
II І вікова категорія 
    1.Твір великої форми 
    2.Твір за вибором учасника. 
  

Відповідальний: голова циклової комісії «Оркестрові духові та ударні  інструменти» 
Перебийніс Надія Миколаївна    тел.+ 380 675 638 437 

 



Номінація «Народні інструменти» 
Для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 

 
I   вікова категорія – учасники віком 7 – 9 років. 
II вікова категорія – учасники віком 10 – 12 років.. 
III вікова категорія - учасники віком 13 – 15 років. 
 
I вікова категорія 
 Баян, акордеон 1. Два різнохарактерні твори  за вибором учасника 
  

Домра,  1. Два різнохарактерні твори  за вибором учасника 
Балалайка       

  
 Гітара   1. Два різнохарактерні твори за вибором учасника 
     
Бандура  1. Вокальний твір з супроводом 
    2. Інструментальний твір за вибором учасника 
 

II вікова категорія 
 Баян, акордеон 1.Етюд. 
    2.Оригінальний твір 
    3.Твір за вибором учасника 
 

Домра   1. Два різнохарактерні твори  за вибором учасника 
 Балалайка         
 
 Гітара   1. Твір українського автора або обробка українського мелосу 

2. Два різнохарактерні твори  за вибором учасника 
 
Бандура  1. Інструментальний твір за вибором учасника,  
(вокаліст)  2. Вокальний твір з супроводом 

 
Бандура  1. Два різнохарактерні твори  за вибором учасника  
(інструменталіст)   
 

III вікова категорія 
 Баян, акордеон 1. Поліфонічний твір  

2.Оригінальний твір. 
3. Твір за вибором учасника 
 

 Домра   1.Твір великої форми. 
   2. Два різнохарактерні твори  за вибором учасника 
 
Балалайка   1.Два різнохарактерні твори  за вибором учасника 
   2.  Твір В.Андреєва 
 
Гітара   1.Твір  епохи Ренесанса 

    2.Твір великої форми. 
    3.Твір за вибором учасника 

 
Бандура  1. Інструментальний твір за вибором учасника,  
(вокаліст)  2. Вокальний твір за вибором учасника 

 



Бандура  1. Твір великої форми. 
(інструменталіст) 2. Інструментальний твір за вибором учасника  
 
Відповідальний: голова циклової комісії «Народні  інструменти» Матяж Наталія 

Володимирівна   тел. 098 445 24 48 

 
Номінація «Вокал» 

Для учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів: 
I   вікова категорія - учасники віком 6 – 9 років, 
II  вікова категорія - учасники віком 10 – 12 років,  
ІІІ вікова категорія  - учасники віком  13 – 15 років, 
ІУ вікова категорія – учасники віком 16 – 18 років. 
 
I   вікова категорія  
 Класичний спів 1.Народна пісня (у супроводі) 
    2. Вокаліз. 
    3. Дитяча пісня сучасного автора. 
 
 Естрадний спів 1.Народна пісня (у супроводі) 
    2.Естрадна пісня. 
    3. Дитяча пісня сучасного автора. 
     
II  вікова категорія  
 Класичний спів 1. Народна пісня (a-capella) 
    2.Романс українського автора або обробка народної пісні. 
    3.Зарубіжна пісня або романс 
 
 Естрадний спів 1. Народна пісня (a-capella) 
    2.Зарубіжна естрадна пісня (мовою оригіналу) – англійська,  
         французька, німецька, італійська тощо 
     
IІI  вікова категорія    
 Класичний спів 1.Старовинна арія. 
    2.Класичний романс. 
    3.Твір українського автора або обробка. 
 
 Естрадний спів 1.Українська  або  російська  естрадна пісня  
    2.Народна пісня (a-capella) 

3.Зарубіжна естрадна пісня мовою оригіналу ( англійська,  
         французька, німецька, італійська тощо) 
 
IУ  вікова категорія   
 Класичний спів 1.Арія. 
    2.Класичний романс. 
    3.Вокальний твір ХХ сторіччя. 
 
 Естрадний спів 1. Народна пісня (a-capella) 

2.Зарубіжна естрадна пісня мовою оригіналу (англійська,  
        французька, німецька, італійська тощо) 
    3.Шлягер минулих років мовою оригіналу 
     
 
  



Для студентів навчальних закладів І,ІІ рівня  акредитації: 
Класичний спів  
студенти І-ІІ курсу 

1.Старовинна арія. 
    2.Класичний романс. 
    3.Твір українського автора або обробка. 

студенти ІІІ-ІУ курсу 
1.Класична арія. 

    2.Зарубіжний  романс (мовою оригіналу). 
    3.Твір  українського  автора. 
 
 
 Естрадний спів 1.Українська  або російська естрадна пісня. 
    2.Шлягер минулих років мовою оригіналу. 
    3. Джазовий стандарт з імпровізації. 
 
Виконання творів в категорії «Естрадний спів» можливо під фонограму. 
 

Відповідальний: голова циклової комісії «Спів» Хананаєва Ганна Валентинівна                         
тел. 095 905 60 47 

 
Виконання програми напам’ять  - обов’язкова умова Конкурсу 

 
 
 

 


