
                                 Заявка учасника конкурсу 

_____________________ 

(вікова група) 
 

Прізвище_____________________________________________ 

Ім'я _________________________________________________ 

Дата народження (число, місяць, рік)______________________ 

Країна, яку представляє учасник конкурсу __________________ 

Місце проживання______________________________________                

Тел.(з кодом країни, міста)_______________________________ 

Факс__________________________________________________ 

Моб.тел._______________________________________________ 

E-mail_________________________________________________ 

Навчальний заклад______________________________________ 

_______________________________________________________ 

Педагоги (прізвища, імена, почесні звання, вчені ступені) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Конкурсна програма за турами 

І тур 
Зазначити прізвище композитора, назву твору  

1.____________________________________хронометраж_________ 

2.____________________________________хронометраж_________ 

3.____________________________________хронометраж_________ 

4.____________________________________хронометраж_________ 

5.____________________________________хронометраж_________ 

Усього хв._____________ 

 

ІІ тур 
1.____________________________________хронометраж_________ 

2.____________________________________хронометраж_________ 

3.____________________________________хронометраж_________ 

4.____________________________________хронометраж_________ 

Усього хв.______________ 

 

ІІІ тур 
1.____________________________________хронометраж_________ 

Усього хв.______________ 
 

(Учасники в номінації “Дебют” заповнюють тільки 

 І тур) 

 
З умовами ознайомлений. 
 
___________________                                  ____________________ 

           (дата)                                                              (підпис) 
 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ  УКРАЇНИ 

ЄВРОПЕЙСЬКА СПІЛКА МУЗИЧНИХ КОНКУРСІВ (EMCY) 

ХАРКІВСЬКА СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА МУЗИЧНА  

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 

 

оголошують у 2018 році 

 

 
ХIIІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС 

ЮНИХ ПІАНІСТІВ 

ВОЛОДИМИРА КРАЙНЄВА 
 

 Конкурс відбудеться в м. Харкові з 19 по 27 березня 2018р. 

 

 
ОБОВ’ЯЗКОВІ УМОВИ 

  Конкурс відбудеться у двох номінаціях. 

  

 1. Тритуровий конкурс (дві вікові групи): 
  І група  – дата народження до 01.03.2003                                      

  ІІ група — дата народження до 01.03.1999 

  ІІІ тур проводиться у супроводі симфонічного оркестру 

  

 2. Номінація “Дебют”  (три вікові групи) 
  В цій номінації один тур                                                                          

  І група — дата народження до 01.03.2008  

  ІІ група — дата народження до 01.03.2006 

  ІІІ група — дата народження  до 01.03.2004 

   

   Бажаючі взяти участь в конкурсі надсилають до 1 січня 2018 

   року на електронну адресу  musicschoolkh@ukr.net: 

- заявку на участь в конкурсі; 

- свідоцтво про народження (копія);   

- довідку з місця навчання;  

- автобіографію; 

- цифрове фото 
 
 

    Вступний внесок в номінації тритурового конкурсу 50 ЕUR  

    (в гривнєвому еквіваленті), в номінації  ―Дебют‖-500 грн.,   

    Внески вносяться при реєстрації учасників конкурсу. 

 

     

     

 

 

 

 
 

 

 

     

    Повідомлення про реєстрацію учасника буде  надіслано 

    претенденту не пізніше 15 лютого 2018 року. 

 

    До складу Журі конкурсу запрошено провідних музикантів 

    світу. 

 

    Всі прослуховування проводяться публічно. 

    Всі твори повинні виконуватись напам’ять. 

 

    Журі володіє правом зупинки гри учасника у випадку  

    професійної невідповідності вимогам конкурсу. 

 

    Порядок виступів на конкурсі визначається жеребку- 

    ванням і зберігається до кінця його проведення. 
 
 

   До ІІ туру  тритурового конкурсу будуть допущені не більше 

   половини учасників І туру. 

 

     

   Для лауреатів і дипломантів обов’язкова  участь у заключному 

    концерті переможців конкурсу (безкоштовно) . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  



ПРЕМІЇ 

 

Організаційний комітет тритуровому  конкурсі встановлює для  

переможців в кожній віковій групі такі премії: 
Старша група 

                     Перша премія          1500 EUR                  

                    Друга премія            1000  EUR              

                    Третя премія             750 EUR              
Молодша група 

                    Перша премія           1000 EUR             

                   Друга премія              750 EUR            

                   Третя премія              500 EUR            

В залежності від досягнутих конкурсантами резуль 

татів і в межах встановленої кількості премій Журі  

має право: 

- присудити не всі премії; 

- поділити премії між виконавцями; 

- присудити спеціальні призи.                      

Переможці в номінації ―Дебют‖ нагороджуються дипломами та 

цінними подарунками. 

 

                            Програма: 

Номінація “Дебют” 

Тривалість виконання для кожної групи: 

І група - 10-15хв. 

ІІ група - 15-20 хв. 

ІІІ група - 20-25 хв. 
1. Поліфонічна п'єса епохи Барокко. 

2. Швидка частина сонати (Аllegro) класичного періоду 

3. Етюд за вибором учасника. 

Програма може бути доповнена творами за вибором учасника, 

але в межах часу, відведеного для кожної групи. 

 

Тритуровий конкурс: 

Перша вікова група (молодша) 

І-й тур 

(тривалість виконання програми 10-20 хв.) 
1. Поліфонічна п'єса епохи Барокко. 

2. Швидка частина сонати (Аllegro) класичного періоду 

3. Етюд за вибором учасника 

Програма може бути доповнена творами за вибором учасника, 

але в межах часу, відведеного для кожної групи. 

 

ІІ тур 

(тривалість виконання програми 20-30 хв.) 
Кожен учасник повинен виконати: 

1. Будь-який твір П.Чайковського або К.Дебюссі. 

2. Твір композитора країни учасника 

Програма може бути доповнена творами за вибором учасника,але 

в межах часу, відведеного для кожної групи. 

ІІІ-й тур 
Учасники І вікової групи  повинні виконати І або ІІ-ІІІ 

частини концерту для фортепіано з оркестром за вибором 

учасника з приведених нижче: : 

Й.С.Бах - BWV 1052 d-moll; BWV 1053 E-dur; BWV 1056  

f-moll; BWV 1058 g-moll. 

Й.Гайдн - Hob. XVIII/II D-dur. 

В.А.Моцарт. - KV 246 C-dur (№ 8); KV 414 A-dur (№ 12); 

KV 466 d-moll (№ 20); KV 467 C-dur (№ 21); KV 488 A-dur 

(№ 23). 

Л.Бетховен - № 1 C-dur тв. 15; № 2 B-dur тв. 19. 

Ф.Мендельсон - № 1g-moll тв. 25. 

К.Сен-санс - № 2 g-moll тв. 22. 

 
 

Друга вікова група (старша) 

 

І-й тур 

(тривалість виконання програми 10-20 хв.) 
1. Поліфонічна п'єса епохи Барокко 

2. Швидка частина сонати (Аllegro) класичного періоду 

3. Етюд за вибором учасника 

Програма може бути доповнена творами за вибором учасника, 

але в межах часу, відведеного для кожної групи. 

 

ІI тур 

(тривалість виконання програми 20-30 хв.) 
Кожен учасник повинен виконати: 

1. Будь-який твір П.Чайковського або К.Дебюссі. 

2. Твір композитора країни учасника 

Програма може бути доповнена творами за вибором учасника, 

але в межах часу, відведеного для кожної групи. 

 

ІІІ-й тур 
Учасники ІІ вікової групи  повинні виконати весь концерт для 

фортепіано з оркестром за вибором учасника з приведених 

нижче: 

В.А.Моцарт - KV 466 d-moll (№ 20), KV 491 c-moll (№ 24); 

Л.Бетховен - № 2 B-dur тв. 19, № 3 c-moll тв. 37. 

Ф.Ліст - № 1 Es-dur S. 124, № 2 f-moll S. 125. 

Ф.Шопен - № 1 e-moll тв. 11, № 2 f-moll тв. 21. 

К.Сен-Санс - № 2 g-moll тв. 22. 

Е.Гріг — a-moll тв. 16. 

П.Чайковський - № 1 b-moll  тв. 23. 

Р.Шуман — a-moll тв. 54. 

С.Рахманінов - № 1 fis-moll тв. 1, № 2 c-moll  тв. 18. 

М.Равель — C-dur. 

C.Прокоф'єв - № 1 Des-dur тв. 10. 

Г.Гершвін. Рапсодія в стилі блюз. 

         

ЄВРОПЕЙСЬКА СПІЛКА МУЗИЧНИХ КОНКУРСІВ (EMCY) 

                     ХАРКІВСЬКА СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА  

                                 МУЗИЧНА  ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

              ХІІІ МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС 

           ЮНИХ ПІАНІСТІВ 

          ВОЛОДИМИРА КРАЙНЄВА 

                      

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ХАРКІВ                                     

19-27 березня 2018 



 

    

  


