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Київського університету імені Бориса Грінченка  

(м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 16) 

1. Загальні положення 

1.1. Мета фестивалю-конкурсу: 

– збереження і розвиток традицій вокального та інструментального 

мистецтв; 

– збагачення духовного життя суспільства; 

– підвищення художнього рівня та удосконалення виконавської 

майстерності юнацтва; 

– виявлення найбільш талановитих учасників фестивалю-конкурсу для 

подальшого навчання у мистецьких закладах фахової передвищої та вищої освіти 

України. 

1.2. Організатори фестивалю-конкурсу: 

– Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка; 

Циклова комісія викладачів музики і хореографії Фахового коледжу «Універсум». 

2. Конкурсні умови 

2.1. Фестиваль-конкурс проводиться у дистанційній формі з 7 по 10 жовтня 

2020 року. 

 Подання матеріалів для участі – до 1 жовтня 2020 р.  



Робота журі – 7-10  жовтня 2020 р.  

Оголошення результатів – 12 жовтня 2020 р. 

      У фестивалі-конкурсі беруть участь студенти мистецьких закладів фахової 

передвищої освіти (музичні коледжі, коледжі культури і мистецтв, педагогічні коледжі),  

учні ССМШ, ДМШ, ДШМ, Студії Київської муніципальної музичної академії імені  

Р. М. Глієра, вихованці Центрів дитячої та юнацької творчості. 

      Учасники можуть брати участь в одній або декількох номінаціях. 

      Оплата внеску за участь у декількох номінаціях здійснюється за кожну номінацію 

окремо. 

     Віковий ценз учасників – 8–20 років. 

2.2. Категорії учасників: 

 1 категорія – ДМШ, ДШМ, ССМШ, Центри дитячої та юнацької творчості; 

 2 категорія –заклади фахової передвищої освіти. 

Вікові категорії: 

  І категорія 8-10 років; 

 ІІ категорія 11 - 14 років; 

 IIІ категорія 15 - 20 років; 

2.3. Номінації: 

А – Фортепіано; 

В – Оркестрові інструменти (струнно-смичкові, народні, духові); 

С – Вокал (академічний, народний, естрадний; вокал–бандура). 

2.4. Вимоги до учасників: 

– Учасники  Фестивалю-конкурсу представляють свої конкурсні твори (номери) у       

вигляді відео-записів. 

– Тривалість виступу до 5 хвилин. 

– Програма в усіх номінаціях виконується напам’ять. 

– Заміна репертуару після надання заявки заборонена. 

2.5. Програма виступу має включати один твір: 

А – п’єса концертно-віртуозного плану, кантилена, поліфонія, твір великої 

форми, інструктивний або концертно-віртуозний етюд, твір українського 

автора; 



В – п’єса концертно-віртуозного плану, кантилена, твір великої форми, твір 

за вибором учасника; 

С – українська народна пісня, обробка української народної пісні, твір українського 

композитора, твір за вибором учасника. 

Технічні вимоги до запису відео: 

–  дозволяється використовувати зовнішній мікрофон (без обробки аудіо-сигналу); 

– відеозйомка повинна проводитися без вимикання і зупинки відеокамери з 

початку і до кінця виконання твору, без зупинки і монтажу. Під час виконання 

конкурсної програми на відео повинно бути чітко видно руки, інструмент та особу 

виконавця. В ансамблевій номінації повинно бути видно всіх учасників колективу. 

Допускається аматорський формат при дотриманні всіх інших умов конкурсу. 

Усі твори учасників у номінації Вокал (естрадний вокал) виконуються під  

«мінусову» фонограму. Дозволяється використання фонограм «бек–вокалу». Не 

допускається інструментальне або голосове дублювання основної партії 

соліста. 

Журі проводитиме диференційоване оцінювання виступів учасників із різним 

рівнем підготовки. 

3. Оцінювання конкурсантів: 

Оцінювання конкурсантів проводиться за наступними критеріями: 

 Виконавська майстерність; 

 Емоційно-художнє втілення твору; 

 Сценічна культура виконавця; 

 Відповідність репертуару віковим особливостям виконавця. 

4. Нагороди фестивалю-конкурсу: 

Нагороди встановлює Журі фестивалю-конкурсу. 

Серед них: «Ґран-прі», «Лауреат I ступеня», «Лауреат II ступеня», «Лауреат 

III ступеня», «Сертифікат учасника», а також спеціальні нагороди. 

       5. Документи для реєстрації у фестивалі-конкурсі: 

- Анкета-заявка, заповнена українською мовою (Word документ),  (зразок 

додається); 



- Скан-копія чеку про оплату організаційного внеску участі у фестивалі-конкурсі; 

- Цифрове кольорове фото із зазначенням прізвища учасника. 

6. Для участі у фестивалі-конкурсі необхідно: 

6.1. Документи для реєстрації разом з відеозаписами конкурсних номерів 

надсилати до 1 жовтня 2020 року на е-mail адресу: ckv.m.uk@kubg.edu.ua   

Відеозапис також можна розмістити в Youtube  і надати посилання організаторам 

конкурсу . Давність запису не повинна перевищувати 1 (один) місяць.  

     Повний пакет документів надається окремо для участі у кожній номінації 

фестивалю-конкурсу. 

6.2. За довідками про фестиваль-конкурс звертатися: 

Фестиваль-конкурс «КАМПАНЕЛЛА» 

проспект Юрія Гагаріна, 16 

Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка 

Київ, 02 094, Україна 

Е-mail: ckv.m.uk@kubg.edu.ua;   o.shpyrka@kubg.edu.ua 

Тел. для довідок:  0507480668,   Шпирка Олександр Дмитрович 

7. Фінансове забезпечення конкурсу: 

Внесок за участь у фестивалі-конкурсі складає 200 грн. 

Реквізити для перерахування коштів: 

Університет Грінченка   Фаховий коледж «Універсум»

 

Отримувач платежу  

Установа банку  

Рахунок отримувача  

UA408201720314291001201048659  

 

Додаткова освітня послуга 

«КАМПАНЕЛЛА-2020»                                                                             

Код ЄДРПОУ 02136554                                                                         

в ГУДКСУ у м. Києві                                                                   

код банку 820172

     

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) 

Сума 

 Вид платежу – додаткова освітня послуга            Підпис ______________________ 
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 У разі відмови конкурсантів від участі у фестивалі-конкурсі оргкомітет залишає 

за собою право не повертати  внески, які були здійснені учасниками. 

8. Результати конкурсу: 

 Результати конкурсу будуть розміщені на сайті Фахового коледжу «Універсум» 

Київського університету імені Бориса Грінченка та на веб-сторінці Фестивалю 

конкурсу дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Кампанелла» у Facebook. 

Дипломи та сертифікати будуть надіслані учасникам фестивалю-конкурсу на 

вказану в анкеті адресу електронної пошти. 

      НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ: 

 Документи, які не відповідають вимогам чи отримані із запізненням; 

 Відеофайли, що не відповідають технічним вимогам.  

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Зразок оформлення анкети-заявки учасника 

Анкета-заявка учасника 

 

 

   Дата ___________ 

 

Прізвище, ім'я та по батькові учасника Євдокименко Ігор Романович 

Дата народження, вік 27.06.2006, 12 років 

Електронна адреса та номер телефону 
eir2006@gmail.com 

тел. 093 074 8953 

Назва навчального закладу,  клас  

навчання, музичний інструмент 

Київська ДМШ № 4 

ім. Д. Шостаковича,  5 клас, скрипка 

Відомості про педагога з фаху (додати 

номер мобільного телефону) 

Ромашко Анастасія Богданівна, 

тел. 066 365 4326  

Відомості про концертмейстера 

 

Ромащенко Зоя Іванівна, 

тел. 066 365 4344 

Програма виступу А. В’єтан.  Сувенір 



 

 

Зразок оформлення анкети-заявки учасника 

Анкета-заявка учасника 

 

Прізвище, ім'я та по батькові учасника 

 

Бобко Катерина Олексіївна 

 

Дата народження, вік 27.06.2002р., 16 років 

Електронна адреса та номер телефону 

 

bko2002@ukr.net 

тел. 093 074 8953 

Назва навчального закладу, 

спеціальність, курс навчання, музичний 

інструмент 

Фаховий коледж «Універсум» 

Київського університету імені Бориса 

Грінченка, Музичне мистецтво, 

2 курс, фортепіано 

Відомості про педагога з фаху (додати 

номер мобільного телефону) 

Ромашко Анастасія Богданівна, 

тел. 066 365 4326 

Відомості про концертмейстера  

Програма виступу 
Ф. Шопен.  Фантазія-експромт cis-moll, 

op. 66 

 

 

                 Дата ______________ 


