
 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про ІІ регіональний конкурс фортепіанних ансамблів   
«DUETTINO» 

 
Конкурс  «DUETTINO» проводиться на базі комунального закладу «Кам’янський 
фаховий музичний коледж ім. Мирослава  Скорика» Дніпропетровської обласної 
ради» з метою підвищення рівня виконавської майстерності, виявлення та 
підтримки талановитих юних виконавців . 
 
Організатори конкурсу – відділ культури Департаменту з гуманітарних питань 
КМР, комунальний заклад «Кам’янський фаховий музичний коледж ім. Мирослава  
Скорика» Дніпропетровської обласної ради»   

Дата проведення конкурсу – з 06 по 12 грудня 2022 року. 
Дата проведення першого туру – 05 грудня 2022 року. 
Дата проведення другого туру – 12 грудня 2022 року 
Заявки надсилати до 5 грудня 2022 року. 

 
Умови участі в конкурсі 

     
Конкурс   у  два тури проводиться дистанційно. Для участі у першому турі 
необхідно надіслати відеозапис твору з програми другого туру ( академічний твір) 
у вигляді посилання на YouTube. 

 
За результатами  прослуховувань першого туру учасникам   буде надіслано 
запрошення до участі у другий тур. 

 
 

Учасники розподіляються на три вікові категорії: 
І категорія - від 7 – 9 років (молодші класи) 
ІІ категорія - від 10 – 12 років (середні класи) 
ІІІ категорія - від 13 – 15років (старші класи) 

Вік в учасників визначається станом на 07 грудня 2023 року. 
 

Репертуарні вимоги: 
Учасники конкурсу повинні виконати два різнохарактерні твори у чотирьох 

-  або восьми ручному викладенні, або для двох роялів, один з творів – академічний. 
Програми виконується напам’ять, учасники повинні обмінятися партіями. 
 

Заявки на участь в конкурсі надсилати на електронну пошту      
nataliroven1@gmail.com  

Контакти 
Голова циклової комісії «Фортепіано»  
 Одінцова Ірина Володимирівна 
Тел. +38097 855 5159 
Консультації з технічних питань подання заявок: 



 

 

+380675673218  Наталія Здоровенко 
 
В заявці слід зазначити данні: 

●  місто, заклад; 
● прізвище, ім’я, по батькові учасника; 
● прізвище, ім’я, по батькові викладача; 
● програма виступу з вказанням назви творів, авторів, хронометражу. 
  

До заявки додається копія свідоцтва про народження, або ID-картка. 
 

Вимоги до відеозаписів 
 

         Відео має бути записане одним планом статичною камерою без 
 монтажу та обробки. На відео мають бути чітко видно інструмент та 
постать виконавця. Відео має бути горизонтально орієнтованим з 
мінімальною якістю 720р. На початку відео учасник або інша особа  
має  озвучити на камеру такий текст : Ім’я та прізвище учасника , 
 відео записане спеціально для конкурсу « Duettino». 
Під  час публікації на  YouTube необхідно у назві ролика вказати прізвище 
та ім’я учасника , а у налаштуваннях поставити «відео не для дітей» і 
відкритий доступ. Не допускаються записи с концертів та записи зроблені 
під час інших конкурсів. 

 


