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ПОЛОЖЕННЯ 

І МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ 
«C.BECHSTEIN» 

 
 

1.Загальні положення 
 

1.1. Засновники та  організатори конкурсу  
• Фірма «C.BECHSTEIN» (Німеччина) 
• Львівська Середня Спеціалізована Музична школа-інтернат ім. С.Крушельницької 

 
1.2. Партнери конкурсу: 

• Міністерство культури України 
• Департаменту з питань культури, національностей та релігій ЛОДА 
• Львівська обласна філармонія 

 

1.3. Періодичність та мета конкурсу: 
Конкурс проводиться в м. Львів один раз на два роки.  
Конкурс проводиться з метою: 

• активізації творчої діяльності викладачів музичних навчальних закладів, обмін 
досвідом з метою удосконалення професійної майстерності викладачів;   

• виявлення та підтримки найбільш обдарованих молодих музикантів; 
• сприяння і розвитку музичної творчості;  
• збереження національних традицій у сфері музичної освіти;  
• популяризації вітчизняної виконавської піаністичної школи;  
• популяризація спадщини українського фортепіанного мистецтва; 
• формування високих естетичних потреб молоді та залучення до культурних і 

духовних надбань, цінностей класичного музичного мистецтва. 
 

1.4.  Конкурсна номінація: 
фортепіано соло. 
 
1.5. Місце проведення конкурсу: 
Львівська Середня Спеціалізована Музична школа-інтернат імені Соломії 
Крушельницької 
 
1.6. Дата проведення конкурсу:  
 
Конкурс проводиться у м.Львові (Україна) з 20-25 листопада 2019 року 
 
 



1.7. Порядок проведення Конкурсу передбачає: 
• урочисту церемонію відкриття Конкурсу; 
• конкурсні прослуховування; 
• прес-конференції, майстер-класи, творчі зустрічі з діячами музичного мистецтва; 
• урочисту церемонію нагородження та заключний гала-концерт переможців. 

 
 

2. Умови проведення Конкурсу: 
 
 

2.1 У конкурсі беруть участь виконавці чий вік не перевищує 19 років у наступних вікових 
категоріях: 
 

- І категорія. Віком до 10 років(включно), один тур; 
- ІІ категорія. Віком 11-13 років (включно), два тури; 
- ІІІ категорія. Віком 14-16 років (включно), два тури; 
- ІV категорія. Віком 17-18 років (включно), два тури. 
 
До участі у конкурсі запрошуються учні дитячих мистецьких шкіл, середніх спеціалізованих 
музичних шкіл, коледжів, гімназій, студентів вищих навчальних закладів І-ІI рівнів 
акредитації. 
 

 
2.2. І тур у 2,3  категоріях  відбувається по відеозапису, який учасники конкурсу розміщують 
на порталі YouTube (запис має бути зроблений не раніше 1 січня 2019 року). 
Відеозапис має бути без монтажу й редагування та супроводжуватись наступною 
інформацією: 

1. Ім’я та прізвище виконавця;  
2. Назва творів в порядку їх запису;  
3. Хронометраж;  
4. Дата запису. 

   ІІ тур у всіх категоріях відбувається у  ЛССМШІ ім. С Крушельницької з 20 до 25 
листопада 2019 року  за результатами І туру. 
Рішення про допуск до участі буде прийняте на підставі прослуховування отриманих 
відеозаписів і повідомлене Оргкомітетом не пізніше 20 жовтня 2019 року. Всі допущені до 
участі в конкурсі отримають офіційне запрошення Оргкомітету з зазначенням дати прибуття 
на конкурс.  
Конкурсні переслуховування для учасників ІV категорії відбудуться у ЛССМШІ ім. С 
Крушельницької з 20 до 25 листопада 2019 року ( І та ІІ тури конкурсу). 
 
 
2.3. Документи та заявки для участі в конкурсі слід заповнювати на сайті конкурсу до 
10.10.2019 року: e-mail:  bechsteincompetition@gmail.com 
 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ:  
 

• заявка з конкурсною програмою  
• копію свідоцтва про народження або паспорта; 
• кольорове фото (JPG, 300 dpi); 
• копія чеку про оплату організаційного внеску; 



• посилання на каналі YouTube (відеозапис конкурсної програми І туру для 2,3  
категорій, запис має бути зроблений не раніше 1 січня 2019). 

 
2.4. Зміни у заявленій програмі не допускаються.  

Оргкомітет надсилає кандидатам, які подали заяви, підтвердження про їх отримання. 
Документи, що були надіслані не повністю або із запізненням, не розглядаються.  
Усі заяви розглядаються у конфіденційному порядку.  
Оргкомітет має право вимагати у претендентів додаткову інформацію.  
Документи, надіслані до оргкомітету конкурсу, відправникам не повертаються. 

 
2.5. Обов'язковий благодійний організаційний внесок кожного претендента становить : 

• І категорія – екв. 20 євро 
• II категорія – екв. 30 євро 
• ІІІ категорія – екв. 40 євро 
• ІV категорія – екв. 50 євро 

  
 Для учасників з України внески приймаються у гривнях по курсу Національного банку. Без 
оплати обов'язкового внеску претенденти до участі в конкурсі не допускаються.  
У випадку відмови учасника від виступу на Конкурсі документи й вступний внесок не 
повертаються. 

Рахунки для оплати 
 

2.6. Порядок виступів конкурсантів визначається шляхом жеребкування.  
Конкурсні прослуховування відбуваються публічно. Програма виконується напам’ять. 
 

3. Журі конкурсу 
 

3.1. До участі у роботі журі запрошені видатні діячі музичного мистецтва України та 
зарубіжних країн: 
Борис Блох (США) 
Ярослав Джевецький (Польща) 
Юрій Кот (Україна) 
Ольга Здоренко (Італія) 
Йожеф Єрмінь (Україна) 
Олена Марголіна (Німеччина) 
Володимир Ходоровський (Україна) 
 
3.2. Оцінка виступів конкурсантів на всіх турах проводиться шляхом таємного голосування.  
 
3.3. За рішенням журі надається спеціальна премія «Гран-Прі». 
 
3.4. Журі має право не присуджувати всі премії або ділити їх між конкурсантами.  
 
3.5. Журі та оргкомітет конкурсу мають право присуджувати спеціальні призи, дипломи та 
спонсорські нагороди. 
 
3.7. Рішення журі є остаточним та перегляду не підлягає 
 
3.8. Учні членів журі не мають права брати участь у конкурсі. 
 

 



4. Нагороди, призи, виступи 
 

 
4.1. Переможці вікової категорії нагороджуються дипломами, цінними подарунками, 
спеціальними призами, грошовими преміями.  
 
4.2. За рішенням журі надається спеціальна премія «Гран-Прі» ( грошова премія та 
концерт з оркестром  Львівської філармонії). 
 
4.3. Лауреат Гран-Прі або 1 премії отримає право на концерт у Німеччині за рішенням 
журі та оргкомітету конкурсу. 
 
4.4. Оргкомітет має ексклюзивне право аудіо- та відеозапису конкурсних прослухувань та 
заключного концерту лауреатів. Його трансляцію, розміщення реалізацію на радіо-, 
телеканалах, інтернет ресурсах, фотографування учасників конкурсу без виплати гонорару 
останнім.  
 
4.5. Переможці конкурсу зобов'язуються безкоштовно виступити в заключному концерті 
лауреатів. 

5. Фінансові умови 
 
5.1. Конкурс не є комерційним заходом. 
 
5.2. Всі витрати, пов'язані з участю в конкурсі – за рахунок учасників або сторони, яка їх 
відряджає. 
 
5.3. Організаційний комітет сприяє розміщенню учасників та гостей конкурсу (за рахунок 
коштів учасника) в гуртожитку інтернату школи   (м.Львів, вул.Зелена, 10)  

 
 

Адреса конкурсу: 
Перший міжнародний конкурс 
молодих піаністів «Бехштейн» 

79005, м. Львів, 
вул. Зелена, 10, УКРАЇНА 

 
Організаційний комітет конкурсу: 

Закопець Людмила Степанівна – голова оргкомітету конкурсу 
 

Контакти: 
Лимарєв Максим Анатолійович – виконавчий директор конкурсу 

Тел. 096 469 60 60 
bechsteincompetition@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ПРОГРАМНІ ВИМОГИ 
І МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ МОЛОДИХ ПІАНІСТІВ 

«C.BECHSTEIN» 
 
 
 

Категорія 1  
( учні ДМШ, молодші класи спец. шкіл) 

 
час виступу до 15 хвилин  

 
а) Й.С.Бах - одна маленька прелюдія або інвенція 
б) віртуозний етюд 
в) К.Дебюссі – одна з п’єс «Дитячого альбому»( «Children corner») 
г) п'єса композитора країни учасника 

 
 
 

Категорія 2 
( учні ДМШ, середні класи спец. шкіл, гімназії) 

 
І тур (відеозапис) 
Один з творів конкурсної програми ІІ туру на вибір учасника конкурсу. 
 
ІІ тур 
час виступу до 20 хвилин  

 
а) Й.С.Бах – Одна з 2-ох або 3-ох голосних інвенцій або одна з прелюдій і фуг  
б) віртуозний етюд на вибір (К.Черні ор.299 або ор.740, М.Мошковський тв.72, Ф.Шопен, 
С.Рахманінов) 
в) К.Дебюссі – «Ноктюрн» або «Романтичний вальс» 
г) п'єса композитора країни учасника 

 
 

Категорія 3 
( старші класи спец.шкіл, 1-2 курси училищ та коледжів) 

 
І тур (відеозапис) 
Два твори з конкурсної програми ІІ туру на вибір учасника конкурсу. 
 
ІІ тур 
час виступу до 25 хвилин  
а) одна з прелюдій і фуг Й.С.Баха 
б) віртуозний етюд на вибір (Ф.Шопен, Ф.Ліст, С.Рахманінов, О.Скрябін) 
в) Ф.Шопен – один з ноктюрнів 
г) п'єса композитора країни учасника 
 

 



Категорія 4  
(старші класи спец.шкіл, 3-4 курси училищ та коледжів) 

 
І тур  
час виступу до 25 хвилин  
 
а) одна з прелюдій і фуг Й.С.Баха 
б) В.А.Моцарт, Л. ван Бетховен, Й.Гайдн (1 частина однієї з сонат, сонатне алегро) 
в) віртуозний етюд на вибір (Ф.Шопен, Ф.Ліст, С.Рахманінов, К.Дебюссі) 
 
 
ІІ тур 
час виступу до 25 хвилин  
 
а) О.Скрябін – один з етюдів ор.2,8,42,49,56,65 
б) п'єса композитора країни учасника 
в) п'єса німецького композитора ( Й.Брамс, Р.Шуман, Ф.Мендельсон) 
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