
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
щодо проведення 

ВІДКРИТИХ МАЙСТЕР-КЛАСІВ З ФОРТЕПІАНО
в межах 

І МІЖНАРОДНОГО КОНКУРСУ ПІАНІСТІВ 
ІМЕНІ МАРІЇ ТА НАТАЛІЇ ЄЩЕНКО

6 грудня 2021 року

Організатори заходу: Харківський національний університет мистецтв 
імені І. П. Котляревського, організаційний комітет І Міжнародного конкурсу піаністів 
імені Марії та Наталії Єщенко. 
За підтримки: Міністерства культури та інформаційної політики України, БО «Музичний 
благодійний фонд Марії Єщенко», Благодійний фонд «Мистецький альянс».

До участі запрошуються: учні закладів початкової мистецької освіти та державних 
музичних ліцеїв віком від 10-років, студенти музичних фахових коледжів (фахових 
коледжів культури та мистецтв), здобувачів першого (освітньо-професійного) та другого 
(освітньо-наукового) рівнів мистецьких закладів вищої освіти (університет мистецтв, 
академія музики) віком до 25 років. В майстер-класі можуть брати участь учасники 
І Міжнародного конкурсу піаністів імені Марії та Наталії Єщенко.

Майстер-класи відбуватимуться в режимі offline (наживо). 

Місце проведення: Велика Зала Харківського національного університету мистецтв 
імені І. П. Котляревського. 

Майстер-класи будуть проводити:
6 грудня 12.00 – кандидат мистецтвознавства, професор кафедри спеціального фортепіано 
ХНУМ імені І. П. Котляревського, член журі І Міжнародного конкурсу піаністів імені 
Марії та Наталії Єщенко МАРІАННА ЧЕРНЯВСЬКА. 
6 грудня 16.00 – заслужений діяч мистецтв України, професор, кандидат педагогічних 
наук, завідувач кафедрою спеціального фортепіано ХНУМ імені І. П. Котляревського, 
голова журі І Міжнародного конкурсу піаністів імені Марії та Наталії Єщенко 
НАТАЛІЯ ГОРЕЦЬКА.

Тривалість майстер-класу з кожним учасником становить 30 хвилин. 

Фінансові умови участі: організаційним комітетом І Міжнародного конкурсу піаністів 
імені Марії та Наталії Єщенко для активних учасників передбачений вступний 
благодійний внесок у розмірі 300 гривень, для пасивних учасників (а саме, викладачів 
початкової мистецької освіти та фахової передвищої освіти) – 150 гривень.



Вступний внесок активними учасниками сплачується лише в тому випадку, якщо 
кандидатура потенційного учасника майстер-класу відібрана організаційним комітетом 
до участі в ньому. Реквізити для сплати благодійного внеску будуть направлені на 
електронну скриньку учасникам після відбору. Благодійний внесок не повертається. 
Для пасивної участі необхідно надіслати на пошту конкурсу ПІБ викладача, вказавши 
місце роботи та посаду, контактний телефон, після чого будуть відправлені реквізити 
для оплати. 

Кожний активний учасник, який пройшов відбір до участі в майстер-класі отримує 
СЕРТИФІКАТ учасника майстер-класів. 
Кожний пасивний учасник майстер-класів отримує Сертифікат слухача з 
персональним номером на 6 годин (0.2 кредити ЄКТС).
Програмні вимоги: учасники виконують один твір за власним вибором. 

Кількість місць на участь у майстер-класах обмежена.
Розподіл учасників між професорами, які будуть проводити майстер-класи, 
здійснюється виключно за рішенням організаційного комітету І Міжнародного 
конкурсу піаністів Марії та Наталії Єщенко. 

Про регламент порядку участі у майстер-класі буде оголошено додатково. 

Для участі в майстер-класі необхідно заповнити заявку. 
Заповнені заявки активними учасниками приймаються з 26 листопада до 01 грудня 
2021 року, пасивними учасниками з 26 листопада до 5 грудня 2021 року на e-mail: 
eschenko.piano.competition@gmail.com з позначкою «Майстер-клас» 

Контактний телефон:  +38(093)7999099 Седюк Ігор Олегович 
    +38(063)4230307 Копелюк Олег Олексійович



І МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ПІАНІСТІВ 
ІМЕНІ МАРІЇ ТА НАТАЛІЇ ЄЩЕНКО 

ЗАЯВКА
для активної участі у майстер-класах 

6 грудня

Прізвище, ім’я потенційного учасника майстер 
класу

Місто 

Дата народження

Електронна пошта

Прізвище, ім’я та по батькові викладача 
(вказати повністю наукову ступінь, посаду 
за наявності)

Заклад освіти учасника, його повна адреса 

Композитор, назва твору, який пропонується у 
майстер-класі

Хронометраж запропонованого твору

Посилання для перегляду запропонованого 
учасником твору для участі у майстер-класі на 
YouTube 

 

Контактний телефон учасника або батьків

Контактний телефон викладача учасника

Підписом цієї заяви даю згоду на обробку моїх персональних даних.

Ознайомлений(а) з тим, що кількість місць на участь у майстер-класах обмежена. 
Ніяких заперечень у випадку відхилення моєї кандидатури від участі в майстер-класах 
не маю. 

ДАТА____________________                          ПІДПИС______________________


