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1. Структура конкурсу 

 
Bortniansky International Competition – конкурс інструментальної музики для молодих 
виконавців до 18 років та викладачів музичних шкіл, коледжів, вищих навчальних закладів без 
вікових обмежень. До участі запрошуються солісти та ансамблі будь-якої національності. 
Конкурс поділяється на 3 окремі групи за складом інструментів. Відбір учасників проводиться 
Оргкомітетом конкурсу згідно наданих документів. 
Інструменти:  фортепіано 

струнні (скрипка, альт, віолончель) 
духові (флейта, гобой, кларнет, фагот) 

Номінації:   соліст 
фортепіанний ансамбль (2 – 4 особи)  
камерний ансамбль (2 – 6 осіб) 
великий ансамбль (7 – 20 осіб) 

Вікові категорії:  Молодша група – учні мистецьких та спеціалізованих шкіл 
   Дебют – до 7 років 

А – 8 – 9 років  
В – 10 – 12 років 

   Середня група – учні мистецьких та спеціалізованих шкіл, коледжів 
   С – 13 –15 років  

D – 16 – 18 років 
Старша група – викладачі мистецьких та спеціалізованих шкіл, 
коледжів, вищих навчальних закладів 
Е – 19 – 30 років 
F – 31 + років 

Статус конкурсу: міжнародний юнацький та викладацький 
Сприяння:  Міністерство культури України 
Підтримка:  Департамент культури міста Києва 
 

Інструмент 
 

Номінація Вікові категорії 
Соліст 

 

Вікові категорії 
Ф-н ансамбль 

Камерн. ансамбль 
 

Вікові категорії 
Великий 

ансамбль 
 

Фортепіано   
 

Соліст 
Фортепіанний 
ансамбль 

Дебют 
А, В, С, D, Е, F 

 

 
А, В, С, D, Е, F 

 

 
 
 

Струнні 
(скрипка, альт, 
віолончель)   

Соліст 
Камерний ансамбль 
Великий ансамбль 
 

Дебют 
А, В, С, D, Е, F 

 

 
А, В, С, D, Е, F 

 

АВ – до 12 
СD – 13 – 18 

EF – 19 + 

Духові  
(флейта, гобой, 
фагот, кларнет) 
 

Соліст 
Камерний ансамбль 
Великий ансамбль 
 

 
А, В, С, D, Е, F 

 
 

 
А, В, С, D, Е, F 

 

АВ – до 12 
СD – 13 – 18 

EF – 19 + 

 
- Конкурс СОЛІСТІВ проводиться у 2 тури. 



1 тур – конкурс документів, поданих на розгляд до Оргкомітету. До уваги беруться дипломи 
всеукраїнських та міжнародних конкурсів, фестивалів тощо. Для групи Дебют дипломи 
конкурсів додаються за наявністю.  
До конкурсу будуть допущені: 

- Фортепіано – не більше 80 учасників 
- Струнні – не більше 60 учасників 
- Духові – не більше 40 учасників 

Результати 1 туру будуть розмищені на сайті не пізніше 31 жовтня. 
2 тур – виконання конкурсної програми. 
 

- Конкурс АНСАМБЛІВ проводиться в 1 тур. 
Кількість ансамблів не обмежується.  
 
Розклад конкурсу: 
21 листопада (четвер)  Реєстрація, розміщення, репетиції 
    Відкриття конкурсу 
22 листопада (п’ятниця)  фортепіано (Концертний зал Будинку Архітектора) 

струнні інструменти (Мистецький салон КНУ ім. Тараса Шевченка) 
23 листопада (субота)  фортепіано (Концертний зал Будинку Архітектора) 

струнні інструменти (Мистецький салон КНУ ім. Тараса Шевченка) 
духові  інструменти (Концертний зал ЛМВ №51) 

24 листопада (неділя)  Заключний концерт та нагородження лауреатів (Концертний зал 
Будинку Архітектора) 

 
2. Реєстрація  

 
Останнім днем подачі документів вважається 20 жовтня 2019 року 
Заявка на участь приймається на адресу електронної пошти: bortniansky@vivatart.com.ua 
Документи для СОЛІСТІВ: 
- Анкета (заповнити на сайті vivatart.com.ua)  
- ксерокопія свідоцтва про народження / паспорта 
- 1 фото (в електронному вигляді) 
- біографія учасника та дипломи конкурсів, фестивалів тощо 
- благодійний внесок (сканкопія квитанції). Іноземні учасники внесок сплачують при 

реєстрації 
- СОЛІСТИ, які пройшли на 2 тур сплачують внесок до 5 листопада 2019 року (сканкопія 

квитанції). 
 
Документи для АНСАМБЛІВ: 
- Анкета (заповнити на сайті vivatart.com.ua)  
- список учасників ансамблю з датами народження  
- 1 фото (в електронному вигляді) 
- благодійний внесок (ксерокопія квитанції). Іноземні учасники внесок сплачують при 

реєстрації 
 
Благодійний внесок:  

Номінації  Молодша група Середня група Старша група 
 

Соліст Дебют – 450 
А – 500 
В – 550 

С – 600 
D – 650 

Е – 1200 
F – 1200 

Фортепіанний ансамбль 800 1000 1200 

Камерний ансамбль 1000 1300 1600 

Великий ансамбль 2000 2200 2400 

 

mailto:bortniansky@vivatart.com.ua
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Оплата благодійного внеску у Фонд конкурсу для всіх учасників в Національній валюті 
України (зразок квитанції на сайті vivatart.com.ua) 
МБФ «ВІВАТ АРТ»  
п/р 26005300581313 
Код ЄДРПОУ: 36423763 
ТВБВ №10026/0829 філії – Головного управл. по м. Києву та Київ. обл. АТ “Ощадбанк” 
МФО 322669 
 
Дирекція конкурсу не несе відповідальності за втрату документів під час пересилання 
електронною поштою. 
 
Проїзд учасників конкурсу та інших супроводжуючих осіб, проживання та харчування 
фінансується за рахунок учасника або за рахунок  організацій, що відряджають. 

 
Дирекція конкурсу забезпечує Запрошеннями учасників з інших країн. Іноземні громадяне 
оформлюють паспорти і візи самостійно. Консультації з цих питань можна отримати в 
найближчому Посольстві, або Консульстві України. 
 
Дирекція не забезпечує учасників медичним страхуванням. 
 
Дирекція не бере на себе ніякої відповідальності перед особами, які супроводжують учасників 
конкурсу. 
 
Реєстрація учасників відбудеться 21 листопада 2019 року з 9.00 – до 15.00 за телефоном: 
+38 067 356 6228 (Ірина Володимирівна). 
 

3. Умови проведення конкурсу 
 
Учасникам конкурсу надається право взяти участь як у своїй віковій категорії, так і в іншій, за 
умови сплати внеску в кожній категорії окремо 
 
Порядок виступів учасників визначається за алфавітом 
 
Програма виконується напам’ять 
 
Перед виступом учасник зобов'язаний надати в оргкомітет ноти конкурсної програми в 3 

примірниках 

 
Всі прослуховування відбуваються публічно 
 
Репетиції в залі конкурсу не передбачені 
 
Результати оголошуються по закінченні прослуховувань 
 
Порядок виконання творів у турі визначається самим учасником 
 
Зміна програми, заміна учасника ансамблю та концертмейстера можлива не пізніше ніж за 15 
днів до початку конкурсу 
 
Конкурсант виступає зі своїм концертмейстером, в разі необхідності Оргкомітет надає 
концертмейстера за рахунок учасника конкурсу (зазначити в Анкеті) 
 
Лауреати I премії зобов’язані  брати участь у Заключному концерті безкоштовно 
 
учасники конкурсу не отримують гонорар як за виступ на конкурсі, так і за інше використання 
записів і  трансляцій цих виступів 
 



Оргкомітет конкурсу має ексклюзивне право на реалізацію та розміщення в інтернеті аудіо-
відеозаписів конкурсних прослухувань та заключного концерту лауреатів 
 
Робота конкурсу освітлюється в ЗМІ (печатні видання, радіо, телебачення, інтернет) 
 

4. Журі 
 
До складу журі запрошуються провідні викладачі та діячі мистецтв України, Білорусі, Польщі 
та інші 
 
Склад журі буде оголошено на сайті конкурсу не пізніше 1 жовтня 2019 року 
 
Журі працює згідно Положення про журі 
 
Журі Конкурсу має право приймати рішення про скорочення програми 
 
За згодою всіх членів журі має право прийняти рішення про припинення виступу в разі 
перебільшення регламенту виступу 
 
Журі конкурсу має право ділити премії та не присуджувати яку-небудь з установлених премій 
 
Рішення журі є остаточним, перегляду чи оскарженню не підлягає 
 

5. Нагороди 
 

Оргкомітет Bortniansky International Competition встановлює такі премії та нагороди: 
 
Гран-прі – звання лауреата міжнародного конкурсу, диплом, кубок, грошову премію. 
Надається в кожному окремому конкурсі виконавців 
 
І премія – звання лауреата міжнародного конкурсу, диплом та кубок 
 
ІІ премія – звання лауреата міжнародного конкурсу, диплом та медаль 
 
ІІІ премія – звання лауреата міжнародного конкурсу, диплом та медаль 
 
ІV премія– звання дипломанта міжнародного конкурсу, диплом 
 
- Всі конкурсанти отримують дипломи учасників конкурсу 

 
- Концертмейстери отримують дипломи, як і солісти 
 
- Викладачі отримують диплом конкурсу  

 
- Прізвище викладача вписується в диплом учасника конкурсу 
 
- Лауреати І премії виступають у заключному концерті за рішенням Оргкомітету 

 
За рішенням  Оргкомітету надаються спеціальні премії: 
 
- Спеціальна премія «За краще виконання твору Бортнянського» 

 
- Спеціальна премія «За краще виконання твору сучасного українського композитора» 
 
- Лауреатам конкурсу надається можливість концертних виступів на кращих концертних 

майданчиках м. Києва протягом 2020 року 
 



6. Програма 
ФОРТЕПІАНО 

 
Номінація 

 
Вікова категорія 

 
Програма 

 

 
Соліст 
 

Дебют 
(до 7 років) 

2 – 3 п’єси різних жанрів до 4 хвилин 
 

Група А 
(8 – 9 років) 

2 – 3 п’єси різних стилів до 6 хвилин 
 

Група В 
(10 – 12 років) 

2 – 3 п’єси різних стилів до 8 хвилин  
(виконання твору Д. Бортнянського за бажанням) 

Група С 
(13 – 15 років) 

1. Твір за вибором учасника періоду 1751 – 1825р. 
(виконання твору Д. Бортнянського за бажанням) 

2. Твір віртуозного характеру, або етюд 
3. Твір за вибором 

тривалість виконання до 10 хвилин 

Група D 
(16 – 18 років) 

 
 

1. Твір за вибором учасника періоду 1751 – 1825р. 
(виконання твору Д. Бортнянського за бажанням) 

2. Твір віртуозного характеру, або етюд 
3. Твір за вибором 

 тривалість виконання до 15 хвилин 

Група Е 
(19 – 30 років) 

1. Твір за вибором учасника періоду 1751 – 1825р. 
(виконання твору Д. Бортнянського за бажанням) 

2. Твір віртуозного характеру, або етюд 
3. Твір композитора ХХ – ХХІ ст. 

 тривалість виконання до 30 хвилин 

 Група F 
(31 +) 

1. Твір за вибором учасника періоду 1751 – 1825р. 
(виконання твору Д. Бортнянського за бажанням) 

2. Твір віртуозного характеру, або етюд 
3. Твір композитора ХХ – ХХІ ст. 

 тривалість виконання до 30 хвилин 

 
Фортепіанний 
ансамбль 
(2 – 4 особи) 

Група А 
(8 – 9 років) 

2 п’єси різних жанрів до 4 хвилин 
 

Група В 
(10 – 12 років) 

2 п’єси різних жанрів до 6 хвилин 
 

Група С 
(13 – 15 років) 

2 п’єси різних жанрів до 8 хвилин 
 

Група D 
(16 – 18 років) 

2 п’єси різних жанрів до 10 хвилин 
(виконання твору Д. Бортнянського, або його сучасника періоду 
1751 – 1825р. за бажанням) 

 

Група Е 
(19 – 30 років) 

2 – 3 п’єси різних жанрів до 15 хвилин 
(виконання твору Д. Бортнянського, або його сучасника періоду 
1751 – 1825р. за бажанням) 

 

 Група F 
(31 +) 

2 – 3 п’єси різних жанрів до 15 хвилин 
(виконання твору Д. Бортнянського, або його сучасника періоду 
1751 – 1825р. за бажанням) 

 

 
 

 
 
 
 

СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ 



(скрипка, альт, віолончель, контрабас) 
Прослуховування та оцінювання відбуваються окремо по групах інструментів 

 
Номінація 

 
Вікова категорія 

 
Програма 

 

 
Соліст 
 

Група «Дебют» 
(до 7 років) 

2 – 3 п’єси різних жанрів до 4 хвилин 
 

Група А 
(8 – 9 років) 

2 – 3 п’єси різних стилів до 6 хвилин 
 

Група В 
(10 – 12 років) 

2 – 3 п’єси різних стилів до 8 хвилин  
(виконання твору Д. Бортнянського за бажанням) 

Група С 
(13 – 15 років) 

1. Твір за вибором учасника періоду 1751 – 1825р. 
(виконання твору Д. Бортнянського за бажанням) 

2. Твір віртуозного характеру, або етюд 
3. Твір за вибором 

тривалість виконання до 10 хвилин  

Група D 
(16 – 18 років) 

 

1. Твір за вибором учасника періоду 1751 – 1825р. 
(виконання твору Д. Бортнянського за бажанням) 

2. Твір віртуозного характеру, або етюд 
3. Твір за вибором 

тривалість виконання до 15 хвилин  

Група Е 
(19 – 30 років) 

1. Твір за вибором учасника періоду 1751 – 1825р. 
(виконання твору Д. Бортнянського за бажанням) 

2. Твір віртуозного характеру, або етюд 
3. Твір композитора ХХ – ХХІ ст. 

 тривалість виконання до 30 хвилин  

 Група F 
(31+) 

1. Твір за вибором учасника періоду 1751 – 1825р. 
(виконання твору Д. Бортнянського за бажанням) 

2. Твір віртуозного характеру, або етюд 
3. Твір композитора ХХ – ХХІ ст. 

 тривалість виконання до 30 хвилин 

 
Камерний 
ансамбль  
(до 6 осіб) 

 
вікова категорія 
ансамблю 
визначається за 
середнім віком всіх 
його учасників 

Група А 
(8 – 9 років) 

2 п’єси різних жанрів до 4 хвилин 
 

Група В 
(10 – 12 років) 

2 п’єси різних жанрів до 6 хвилин 
 

Група С 
(13 – 15 років) 

2 п’єси різних жанрів до 8 хвилин 
 

Група D 
(16 – 18 років) 

 

2 п’єси різних жанрів до 10 хвилин 
(виконання твору Д. Бортнянського, або його сучасника періоду 
1751 – 1825р. за бажанням) 

Група Е 
(19 – 30 років) 

 

2 – 3 п’єси різних жанрів до 15 хвилин 
(виконання твору Д. Бортнянського, або його сучасника періоду 
1751 – 1825р. за бажанням) 

 Група F 
(31 +) 

2 – 3 п’єси різних жанрів до 15 хвилин 
(виконання твору Д. Бортнянського, або його сучасника періоду 
1751 – 1825р. за бажанням) 

 
Великий 
ансамбль  
(7 – 20 осіб) 

 
вікова категорія 
ансамблю 
визначається за 
середнім віком всіх 
його учасників 

Молодша група 
(до 12 років) 

 

2 – 3 п’єси різних жанрів до 10 хвилин 
 

Середня група 
(13 – 18 років) 

 

2 – 3 п’єси різних жанрів до 15 хвилин 
(виконання твору Д. Бортнянського, або його сучасника періоду 
1751 – 1825р. за бажанням) 

Старша група 
(19 + років) 

 

2 – 3 п’єси різних жанрів до 20 хвилин 
(виконання твору Д. Бортнянського, або його сучасника періоду 
1751 – 1825р. за бажанням) 
 

 
ДУХОВІ ІНСТРУМЕНТИ 



(флейта, кларнет, гобой, фагот) 
Прослуховування та оцінювання відбуваються окремо по групах інструментів 

 
Номінація 

 
Вікова категорія 

 
Програма 

 

 
Соліст 

 

Група «Дебют» 
(до 7 років) 

2 – 3 п’єси різних жанрів до 4 хвилин 
 

Група А 
(8 – 9 років) 

2 – 3 п’єси різних стилів до 6 хвилин 
 

Група В 
(10 – 12 років) 

2 – 3 п’єси різних стилів до 8 хвилин  
(виконання твору Д. Бортнянського за бажанням) 

Група С 
(13 – 15 років) 

1. Твір за вибором учасника періоду 1751 – 1825р. 
(виконання твору Д. Бортнянського за бажанням) 

2. Твір віртуозного характеру, або етюд 
3. Твір за вибором 

тривалість виконання до 10 хвилин  

Група D 
(16 – 18 років) 

 

1. Твір за вибором учасника періоду 1751 – 1825р. 
(виконання твору Д. Бортнянського за бажанням) 

2. Твір віртуозного характеру, або етюд 
3. Твір за вибором 

тривалість виконання до 15 хвилин  

Група Е 
(19 – 30 років) 

1. Твір за вибором учасника періоду 1751 – 1825р. 
(виконання твору Д. Бортнянського за бажанням) 

2. Твір віртуозного характеру, або етюд 
3. Твір композитора ХХ – ХХІ ст. 

 тривалість виконання до 30 хвилин  

 Група F 
(31+) 

1. Твір за вибором учасника періоду 1751 – 1825р. 
(виконання твору Д. Бортнянського за бажанням) 

2. Твір віртуозного характеру, або етюд 
3. Твір композитора ХХ – ХХІ ст. 

 тривалість виконання до 30 хвилин 

Камерний 
ансамбль 
(до 6 осіб) 

 
вікова категорія 
ансамблю 
визначається за 
середнім віком всіх 
його учасників 

Група А 
(8 – 9 років) 

2 п’єси різних жанрів до 4 хвилин 
 

Група В 
(10 – 12 років) 

2 п’єси різних жанрів до 6 хвилин 
 

Група С 
(13 – 15 років) 

2 п’єси різних жанрів до 8 хвилин 
 

Група D 
(16 – 18 років) 

2 п’єси різних жанрів до 10 хвилин 
(виконання твору Д. Бортнянського, або його сучасника періоду 
1751 – 1825р. за бажанням) 

Група Е 
(19 – 30 років) 

 

2 – 3 п’єси різних жанрів до 15 хвилин 
(виконання твору Д. Бортнянського, або його сучасника періоду 
1751 – 1825р. за бажанням) 

 
 
 

Група F 
(31 +) 

2 – 3 п’єси різних жанрів до 15 хвилин 
(виконання твору Д. Бортнянського, або його сучасника періоду 
1751 – 1825р. за бажанням) 

Великий 
ансамбль 
(7 – 20 осіб) 

 
вікова категорія 
ансамблю 
визначається за 
середнім віком всіх 
його учасників 

Група АВ 
(до 12 років) 

2 – 3 п’єси різних жанрів до 10 хвилин 
 

Група СD 
(13 – 18 років) 

 

2 – 3 п’єси різних жанрів до 15 хвилин 
(виконання твору Д. Бортнянського, або його сучасника періоду 
1751 – 1825р. за бажанням) 

Група Е F 
(19 + років) 

 

2 – 3 п’єси різних жанрів до 20 хвилин 
(виконання твору Д. Бортнянського, або його сучасника періоду 
1751 – 1825р. за бажанням) 

 
 



7. Інші умови 
 
За бажанням учасників Дирекція Конкурсу може надати інформацію про готелі, хостели, 
гуртожитки (Ірина Володимирівна +38 067 356 6228) 
 
Дирекція не забезпечує учасників Конкурсу, їх концертмейстерів та ілюстраторів будь-якими 
видами страхування 
 
Дирекція не бере на себе ніякої відповідальності перед особами, які супроводжують учасників 
Конкурсу 
 
Kонтакти: 
Bortniansky International Competition  
+38 044 253 9335 
+38 050 977 1313 
+38 067 356 6228 
bortniansky@vivatart.com.ua  
vivatart.com.ua 
 


