
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

XIV міжнародний конкурс юних піаністів 

Володимира Крайнєва буде проводитися в 

м.Харкові 19-27 березня 2020р. 

Конкурс відкритий для піаністів усіх 

національностей, які народилися 1 березня або 

після 1 березня 2001р. 

Наступний конкурс юних піаністів Володимира 

Крайнєва відбудеться у 2022р. 

 

КАТЕГОРІЇ КОНКУРСУ та ВІКОВІ ГРУПИ  

І. Категорія «Юний майстер» (три тури – 

заключний тур у супроводі оркестру)  

підрозділяється 2 вікові групи. 

І група  – дата народження після  01.03.2005                                      

ІІ група — дата народження після 01.03.2001 

 

ІІ. Категорія «Дебют» (один тур). 

Включає три вікові групи. 

І група — дата народження після 01.03.2010  

ІІ група — дата народження після 01.03.2008 

ІІІ група — дата народження  після 01.03.2006 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Всі виступи на конкурсі відкриті для публіки. 

Порядок виступів  визначається жеребкуванням і 

зберігається до кінця його проведення. 

Для лауреатів і дипломантів конкурсу 

обов’язкова участь у заключному концерті 

переможців конкурсу (безкоштовно) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Оргкомітет конкурсу має право записувати і  

продавати конкурсні виступи і заключний  

концерт у любому форматі включаючи, всі види 

запису, також радіо і  телетрансляцію, 

включаючи і комерційний випуск без 

винагороди учасникам конкурсу. 

Також оргкомітет конкурсу має право 

публікувати фото учасників і конкурсу в будь-

яких засобах масової інформації, які  мають 

відношення до конкурсу. 

ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Заявки на участь у конкурсі приймаються до 1 

січня 2020 року на електронну адресу: 

krainevkh@gmail.com. 

До заяви додається: 

-копія свідоцтва про народження 

-коротка біографія учасника 

-копія документу, що підтверджує оплату 

-цифрове фото для публікації 

Інформація про реєстрацію на участь у конкурсі 

або відмови буде відправлена (відіслана) не 

пізніше 15 лютого 2020р. 

Вступний благодійний внесок: 

- категорія «Юний майстер» - 50 ЕUR 

- категорія «Дебют» - 30 ЕUR 

Благодійні внески ВНОСЯТЬСЯ 

Реквізити: 

Р/р:26003924426316 

Код ЄДРПОУ: 41292945 

Код банка: 320478 

Банк отримувача:АБ“Укргазбанк” 

Отримувач платежу:БО“Благодійний фонд 

“Музична школа майбутнього” 

Призначення платежу: Благодійні внески 
 

 

 

 

 

 

  ЖУРІ 

 До складу Журі конкурсу запрошено провідних 

музикантів світу. 

   Рішення журі остаточне і не підлягає скарженню  

   і внесенню змін. 

   Журі не оцінює учасників, яких вони навчали  

   протягом 36 місяців   або    давали більше  

  одного майстер-класу  протягом 12 місяців, які  

  передували  конкурсу. 

   Журі володіє правом зупинки гри учасника у  

   випадку професійної невідповідності вимогам  

   конкурсу. 
 

 ПРЕМІЇ 

Організаційний комітет у тритуровому  конкурсі 

встановлює для переможців в кожній віковій 

групі такі премії: 

І група 

Перша премія           1000 EUR             

Друга премія              750 EUR            

Третя премія              500 EUR            

 

ІІ група 

Перша премія          1500 EUR                  

Друга премія            1000 EUR              

Третя премія             750 EUR              

В залежності від досягнутих конкурсантами 

результатів і в межах встановленої кількості 

премій журі має право: 

-присудити не всі премії; 

-поділити премії між виконавцями; 

-присудити спеціальні призи.      

Категорія «Дебют» (однотуровий конкурс) 

Переможці в категорії “Дебют” нагороджуються 

дипломами та  подарунками. 

Оргкомітет сприятиме організації виступів для 

кращих піаністів в період 2020-2021рр. у 

концертних сезонах в Україні та за кордоном. 
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                           Програма: 

Номінація “Дебют” 

Тривалість виконання: 

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  

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 

 

ІІ тур 

(тривалість виконання програми 15-25 хв.) 

Кожен учасник повинен виконати: 

1. Будь-який твір Ф.Шопена або Р.Шумана 

2. Твір композитора країни учасника 

Програма може бути доповнена творами за 

вибором учасника, але в межах часу, відведеного 

для І або ІІ туру. 

   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/11 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  

 

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 

 

ІI тур 

(тривалість виконання програми 20-30 хв.) 

Кожен учасник повинен виконати: 

1. Будь-який твір Ф.Шопена або Р.Шумана. 

2. Твір композитора країни учасника 

Програма може бути доповнена творами за вибором учасника, 

але в межах часу, відведеного для І або ІІ туру. 

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, № 4 G-dur тв. 58. 

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. 

Д.Шостакович. Концерт № 3 E-dur ВВ 127 

С.Прокоф’єв. Концерт № 3 C-dur тв. 26 

         

 

    

 

  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  

ЄВРОПЕЙСЬКА СПІЛКА МУЗИЧНИХ МОЛОДІЖНИХ 

КОНКУРСІВ (EMCY) 

                     ХАРКІВСЬКА СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНА  

                                 МУЗИЧНА  ШКОЛА-ІНТЕРНАТ 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

              ХІVМІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС 

           ЮНИХ ПІАНІСТІВ 

          ВОЛОДИМИРА КРАЙНЄВА 

                      

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВ 

19-27 березня 2020 

  


