
КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД 

«УЖГОРОДСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ Д.Є. ЗАДОРА»  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Положення  

ІІІ міжнародного конкурсу піаністів імені Дезидерія Задора  

 

Дата і місце проведення: з 24 по 27 березня 2022 року, Ужгородський   

музичний фаховий  коледж  імені Д.Є.Задора. 

 

  До участі в конкурсі запрошуються: 

- учні мистецьких шкіл, ліцеїв, гімназій; 

- студенти  закладів фахової передвищої освіти.  

   Конкурс  проводиться  у  трьох  вікових  категоріях: 

- І категорія – віком 12 – 14 років (включно); 

- ІІ категорія  – віком 15 – 16 років (включно); 

- ІІІ категорія – віком 17 – 19 років. 

Вік учасника визначається станом на день відкриття конкурсу. 

Реєстрація учасників конкурсу, відкриття  і  жеребкування  відбудуться 24 

березня 2022 року. 

Порядок виступів учасників у програмі конкурсу встановлюється 

жеребкуванням. 

Лауреати конкурсу беруть участь у заключному гала-концерті.  

 

Програмні  вимоги: 

І категорія  (І тур): 

- один з творів конкурсної програми ІІ туру на вибір учасника конкурсу. 

І тур здійснюється по відеозапису, який учасники І категорії змагань 

розміщують на порталі YouTube (запис має бути зроблено не раніше 1 січня 

2022 року). Відео має містити наступну інформацію: 

- 1. Ім'я та прізвище учасника; 

- 2. Назва творy; 

- 3. Дата запису. 

Рішенням Журі про допуск до участі буде прийняте на підставі 

прослуховування отриманих відеозаписів і повідомлене не пізніше 10 

березня. Всі допущені до участі в конкурсі отримають офіційне запрошення з 

зазначенням дати прибуття на конкурс. 

І категорія  (ІІ тур): 

- поліфонічний твір Й.С. Баха за вибором учасника; 

- І частина сонати доби класицизму; 

- віртуозний етюд; 

- п'єса (за вибором учасника).  

         Тривалість виступу  – до 15 хвилин 

ІІ категорія (І тур): 

- поліфонічний твір Й.С.Баха за вибором учасника (триголосна інвенція, або 

прелюдія і фуга); 



- один віртуозний етюд;  

- твір українського композитора (або композитора країни  учасника). 

          Тривалість виступу  – до 15 хвилин. 

ІІ категорія (ІІ тур): 

- твір композитора періоду від романтизму до сучасності; 

- віртуозний твір за вибором учасника. 

         Тривалість виступу – до 15 хвилин.    

ІІІ категорія (І тур): 

- поліфонічний твір Й.С. Баха, Д.Шостаковича; 

- класична соната (І, або ІІ і ІІІ частини); 

- один віртуозний етюд (Ф.Шопен, Ф.Ліст, О.Скрябін, С.Рахманінов); 

         Тривалість виступу – до 20 хвилин. 

ІІІ категорія (ІІ тур): 

- один або декілька творів композитора періоду від романтизму до 

сучасності; 

- Д.Задор. Етюд с-moll, або соната.  

Тривалість виступу – до 20 хвилин. 

          Нотний текст  етюда  с-moll  і  сонати  Д.Задора  можна знайти на сайті  

коледжу: http://muzdepartament.uz.ua/ 

Всі твори виконуються напам'ять. 

 

Фінансові умови: 

Всі витрати пов'язані з участю в Конкурсі – за  рахунок учасників, або  за 

рахунок відряджуючої сторони. 

 

Переможці конкурсу нагороджуються дипломами, грошовими преміями, 

призами, та, за рішенням журі, беруть участь у заключному концерті.  

 

Подача документів: 

Заявки на участь у конкурсі необхідно надіслати до  01 березня 2022 року  

на електронну адресу Конкурсу: zador.piano18@gmail.com 

Адреса Оргкомітету ІІІ Міжнародного конкурсу піаністів імені Дезидерія 

Задора: вул. Волошина 13,  Ужгородський  музичний фаховий коледж імені Д.Є. 

Задора, 

м. Ужгород, Закарпатська область, Україна, 88000  

  Контактний телефон: 0506095763 

Перелік документів: 

1. Заявка. 

2. Копія свідоцтва про народження,  або  паспорта учасника конкурсу. 

3. Довідка з місця навчання. 

4. Фотокартка  9 х 13  в електронному варіанті (формат файлу:  jpg, png). 

5. Посилання на каналі You Tubе (відеозапис для учасників І категорії). 

6. В день прибуття на Конкурс кожен з учасників сплачує вступний 

благодійний внесок: для І категорії – 300 гривень, для ІІ та ІІІ категорії – 

500 гривень.  

  


