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Інформаційне повідомлення 
 
Запрошуємо Вас взяти участь у І Регіональному відкритому конкурсі 

піаністів - учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 
(шкіл естетичного виховання, дитячих музичних шкіл, спеціалізованих шкіл-
інтернатів, мистецьких гуртків та студій палаців дітей та молоді); студентів 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації (музичних та педагогічних 
училищ, училищ культури і мистецтва, коледжів культури і мистецтва); 
студентів вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації (музичних 
академій, консерваторій, інститутів мистецтв, інститутів культури, музично-
педагогічних факультетів гуманітарних вузів), який відбудеться 19.05.2018 р. 

Засновники: Міністерство освіти і науки України, Рівненський державний 
гуманітарний університет, Національна всеукраїнська музична спілка. 

Конкурс проходитиме в один тур (в один день). Порядок виступів 
учасників встановлюється під час реєстрації. 

Конкурсні вимоги: 

Конкурсна програма складається з 2-х різнохарактерних творів. 
Твори виконуються напам'ять. 
Категорії. До участі у конкурсі запрошуються: 1 категорія(молодша, 

середня, старша групи) - учні початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів (шкіл естетичного виховання, дитячих музичних шкіл, 
спеціалізованих шкіл-інтернатів, мистецьких гуртків та студій палаців дітей та 
молоді); 2 категорія - студенти вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 
акредитації (музичних та педагогічних училищ, училищ культури і мистецтва, 
коледжів культури і мистецтва, музично-педагогічних училищ); 3 категорія - 
студенти музично-педагогічних факультетів ВНЗ  ІІІ – ІV рівнів акредитації; 4 

категорія - студенти вищих навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації 
(музичних академій, консерваторій, інститутів мистецтв, інститутів культури). 
        Журі конкурсу формується з відомих діячів фортепіанного мистецтва, 
педагогів і виконавців. Журі здійснює конкурсний відбір та визначає 



переможців, які нагороджуються дипломами трьох ступенів за категоріями. 
Може присуджуватися диплом Гран-прі та дипломи в окремих номінаціях. 
Журі має право не присуджувати диплом певного ступеню. Всі учасники 
нагороджуються дипломами.  Рішення журі є остаточним, оскарженню не 
підлягає.  
       Лауреатам і дипломантам І Регіонального відкритого конкурсу піаністів 

надається право вступу до Інституту мистецтв Рівненського державного 

гуманітарного університету  на напрям підготовки «Музично-педагогічна 

освіта» за результатами ЗНО  без творчого заліку (при наявності фото 3х4). 

      Для участі у конкурсі надсилається заявка (анкета учасника  конкурсу) з 
фото на електронну адресу оргкомітету E-mail: virasiet@gmail.com, 
nataturko@ukr.net чи «Viber»+38 0932237094, або подається особисто чи 
надсилається поштою за адресою: Інститут мистецтв РДГУ (конкурс піаністів), 
вул. Хвильового,7, м. Рівне, 36028.  

Заявки на участь та сплата внесків на розвиток конкурсу приймаються до 
01.05.2018 р.  

Програма проведення конкурсу буде надіслана на електронну адресу 
учасників або «Viber» з 01.05.2018 р. 

Реєстрація учасників відбуватиметься з 8.00 до 9.30 год. 19 травня 2018р. 
в ауд. №22 Інституту мистецтв РДГУ (м.Рівне, вул. Хвильового, 7). При 
реєстрації учасники повинні надати копію квитанції про сплату внесків і  
документ, який підтверджує особу конкурсанта або супроводжуючої особи 
(викладача, батьків). 

Фінансові умови. Конкурс не є комерційним заходом. Усі витрати, 
пов’язані з конкурсним змаганням, здійснюються за рахунок учасника або 
сторони, яка його відряджає. 

Для участі кожен учасник має сплатити до 01.05. 2018 р. внесок на 
розвиток конкурсу, що становить: 

- 1 категорія -  100 гривень 
- 2 категорія -  200 гривень 
- 3 категорія -  200 гривень 
- 4 категорія -  200 гривень  

на рахунок: Приватбанк  (ЄДРПОУ 03963986, код 333391)  рахунок  

№ 26007054725254 (Поточний рахунок), Рівненського обласного відділення 
Національної всеукраїнської музичної спілки з поміткою  «Конкурс піаністів». 

Адреса оргкомітету конкурсу: Інститут мистецтв РДГУ (конкурс 
піаністів), вул. Хвильового, 7, м.Рівне, 33028. 
Електронна адреса оргкомітету E-mail: virasiet@gmail.com, nataturko@ukr.net; 
«Viber»+38 093 223 7094.           

Контактні телефони для довідок: 

(0362) 63 38 09 - дирекція Інституту мистецтв РДГУ (м. Рівне, вул. 
Хвильового,7) 
+38 066 5206 475 - Буцяк Вікторія Іванівна, директор конкурсу; 
+ 38 068 0521 419 - Вишневська Ірина Петрівна, виконавчий директор 
конкурсу; 
+ 38 097 3010 957 - Цюлюпа Наталія Леонідівна, артистичний директор 
конкурсу. 


