
 

Конкурс проводить: 

Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької 

ПОЛОЖЕННЯ 

Обласний конкурс «Піаністи Тернопілля» проводиться з метою: 

 Виявлення та підтримки найбільш обдарованої молоді – учнів початкових мистецьких 
закладів Тернополя  та області; 

 Подальшого розвитку української фортепіанної школи; 

 Вивчення та розповсюдження передового досвіду; 

 Пропаганди творів українських композиторів. 

 
УМОВИ КОНКУРСУ 

Конкурс «Піаністи Тернопілля» проводиться  у два тури.  

Форма проведення конкурсу: офлайн.  

І тур (відбірковий) –проводиться в музичних школах у березні; 

ІІ тур (обласний) – проводиться за адресою: м.Тернопіль, вул.Паращука, 4 (головний корпус 
Тернопільського мистецького фахового коледжу  ім. Соломії Крушельницької). 

 Дата проведення:   29 – 30  квітня 2023  року.  Початок о 10.00 год. 

 У конкурсі беруть участь учні трьох вікових категорій: 

Перша (молодша) вікова категорія – від 9-ти до 12-ти років (включно); 

Друга (середня) вікова категорія – від 13-ти до 15-ти років (включно); 

Третя (старша) вікова категорія – від 16-ти до 19-ти років (включно). 

 

 

 

Для участі в конкурсі необхідно до 20 квітня 2023 року подати заявку в 

електронному форматі: 



 Прізвище, ім’я, по-батькові; 

 Дата народження (число, місяць, рік); 

 Клас музичної та загальноосвітньої школи; 

 Викладач (прізвище, ім’я, по-батькові); 

 Програма; 

 Хронометраж. 

 

До заявки додаються: копія свідоцтва про народження або паспорта , фото учасника 3*4 
хорошої якості, придатної для подальшого сканування, зроблене не раніше 2022 року 

Заявки надсилати на електронну адресу: natalya.kravchuk.76@gmail.com  

З поміткою «На конкурс «Піаністи Тернопілля». 

 

Конкурсні вимоги для учасників молодшої вікової категорії: 

1. Й.С.Бах. Інвенція (двоголосна або триголосна) 
2. Класична соната або сонатина (І або ІІ та ІІІ частини) 
3. Етюд (інструктивний) 
4. Твір українського композитора 

 

Конкурсні вимоги до учасників середньої вікової категорії: 

1. Й.С.Бах. Триголосна інвенція або Прелюдія та фуга (ДТК) 
2. Класична соната (І або ІІ та ІІІ частини) 
3. Віртуозний етюд 
4. П’єса 

 
Конкурсні вимоги до учасників старшої вікової категорії: 

 
1. Поліфонія 
2. Класична соната (І або ІІ та ІІІ частини) 
3. Концертний етюд 
4. П’єса (або середня форма) 

У програмі обов’язковою умовою є виконання твору українського 
композитора. 

 

Благодійний внесок для участі в конкурсі в розмірі сплачується при реєстрації в день 
виступу: 

 молодша вікова категорія – 200 грн. 

 середня і старша вікова категорія – 300 грн. 
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