
 

Положення  
(зі змінами) 

Про X обласний дитячо-юнацький конкурс 

«Музичний калейдоскоп» 
 

 На виконання постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу COVID-19» дату проведення Х 

оласного дитячо-юнацького конкурсу «Музичний калейдоскоп» перенесено на період 

з 5 по 9 жовтня 2020 року. 

 До участі у конкурсі допускаються тільки учасники, що подали заявку на 

участь у березні 2020 року. Вікова категорія учасника визначається станом на 16 

березня 2020 року. 

 Звертаємо увагу учасників та викладачів на те, що для участі у конкурсі 

необхідно підтвердити заявку за телефонами відповідальних голів циклових комісій 

до 25 вересня 2020 року.  

 Враховуючи специфіку провадження навчального процесу в умовах карантину, 

оргкомітет конкурсу прийняв рішення про внесення змін до конкурсних вимог: 

 

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 – 15 років. 

 

I вікова категорія 1.Твір великої форми ( сонатне алегро класичної сонатини,    

   сонати, концерту або класичні варіації) 

2.Один твір за вибором учасника  

 

II вікова категорія 1.Твір великої форми (сонатне алегро класичної сонати, 

   сонатини,  концерту або класичні варіації)). 

2.Віртуозний етюд 

3.Твір значної складності від романтизму до сучасності 

 

III вікова категорія 1.Твір великої форми (сонатне алегро класичної сонати, 

    концерту або класичні варіації). 

2.Віртуозний етюд 

3.Твір значної складності від романтизму до сучасності. 

 

 

Відповідальний: голова циклової комісії «Фортепіано» Одінцова Ірина 

Володимирівна            тел. +380 978555159 



 

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. 

IIІ вікова категорія - учасники віком 14 – 15 років. 

 

I вікова категорія  

Скрипка  1. Твір великої форми (1 частина або II- IIIчастини) 

   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 

IIІ 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- 9 років, 

II вікова категорія - учасники, віком 10 – 12 років. 

IIІ 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. 

  

IIІ 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. Інструментальний твір за вибором учасника,  

(вокаліст)  2. Вокальний твір з супроводом 

 

Бандура  1. Два різнохарактерні твори  за вибором учасника  

(інструменталіст)   

 

II вікова категорія 

 Баян, акордеон 1.Оригінальний твір 

    2.Твір за вибором учасника 

     

Домра   1. Два різнохарактерні твори  за вибором учасника 

 Балалайка         

 

 Гітара   1. 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. Оригінальний твір. 

2. Твір за вибором учасника 

 

 Домра   1.Твір великої форми. 

   2. Твір  за вибором учасника 

 

Балалайка   1.Два різнохарактерні твори  за вибором учасника 

     

Гітара   1.Твір великої форми. 

    2. Твір 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)  

 

Відповідальний: голова циклової комісії «Народні  інструменти» Матяж Наталія 

Володимирівна   тел. 068 493 65 00. 



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, 

ІV вікова категорія – учасники віком 16 – 18 років. 

 

I   вікова категорія  

 Класичний спів 1.Народна пісня (у супроводі) 

    2. Вокаліз або дитяча пісня сучасного автора. 

 

 Естрадний спів 1.Народна пісня (у супроводі) 

    2.Естрадна пісня (мовою оригіналу) або дитяча пісня 

   сучасного автора. 

     

II  вікова категорія  

 Класичний спів 1. Народна пісня (a-capella) 

    2.Романс, обробка народної пісні або зарубіжна пісня. 

 

 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 або твір українського автора. 

 

 Естрадний спів 1. Народна пісня (a-capella) 

2. Зарубіжна естрадна пісня мовою оригіналу ( англійська,  

         французька, німецька, італійська тощо) 

 

IV  вікова категорія   

 Класичний спів 1.Арія. 

    2.Класичний романс або вокальний твір ХХ сторіччя. 

 

 Естрадний спів 1. Народна пісня (a-capella) 

2.Зарубіжна естрадна пісня мовою оригіналу (англійська,  

        французька, німецька, італійська тощо) 

     

Відповідальний: голова циклової комісії «Спів» Хананаєва Ганна Валентинівна                         

тел. 095 905 60 47 

 

 Графік конкурсних прослуховувань буде опубліковано після підтвердження заявок 

учасниками але не пізніше 25 вересня 2020 року. 

Оргкомітет конкурсу повідомляє про те, що у разі внесення Дніпропетровської 

області у «червону» зону карантину, конкурс може бути проведено у дистанційному 

форматі за відеозаписами. Про умови проведення буде оголошено додатково. 

 

 


