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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відкритий фестиваль-конкурс естрадного вокалу  

«ВІД БОГА НАША ПІСНЯ» імені Ігоря Білозіра 

  

ОРГАНІЗАТОРИ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ: 

 Організатором відкритого фестивалю-конкурсу естрадного вокалу «Від 

Бога наша пісня», присвяченого пам’яті українського композитора та 

виконавця, народного артиста України Ігоря Білозіра серед учнів мистецьких 

шкіл та студентів музичних фахових коледжів, (надалі – Фестиваль-конкурс) є 

громадська організація «Культура Львівщини». 

 Співорганізаторами проведення Фестивалю-конкурсу є: методичний 

кабінет навчальних закладів мистецтва і культури при департаменті з питань 

культури, національностей та релігій Львівської обласної державної 

адміністрації, Благодійний фонд сприяння розвитку українського мистецтва  

ім. І.Білозіра, Радехівська ОТГ, Радехівська дитяча музична школа ім. 

І.Білозіра. 
 

МЕТА ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ: 

 Вшанування пам’яті українського композитора та виконавця, народного 

артиста України Ігоря Білозіра;  

 популяризація кращих зразків естрадної пісенної творчості;  

 розкриття та подальший розвиток творчого потенціалу молоді; 

 підвищення сценічної майстерності юних виконавців. 
 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:  

 Фестиваль-конкурс проводиться у двох вікових категоріях: 

- середня вікова категорія (11-14 років); 

- старша вікова категорія (15-20 років): студенти музичних фахових 

коледжів. 

Кожен учасник при собі повинен мати свідоцтво про народження або 

паспорт, фонограми пісень . 

Супроводжуюча особа несе повну відповідальність за безпеку, життя та 

здоров’я учасника Фестивалю-конкурсу. 

Учасники Фестивалю-конкурсу виконують дві різнохарактерні естрадні 

пісні українською мовою. 

Тривалість виступу до 10 хвилин. 

Виконання творів під фонограми (плюс) забороняється. 

Фонограми (мінус) виконані на високому професійному рівні в форматі – 

СD, MP-3. 

Не дозволяються фонограми із прописаним бек-вокалом в унісон з 

партією соліста або колективу. 
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Для солістів-виконавців фестиваль-конкурс проводитиметься у два 

тури: 

 Учасникам необхідно записати якісне відео з виконанням конкурсних 

творів та розмістити його на YouTube каналі, надіслати YouTube посилання на 

e-mail: lvivuk.metodkab@gmail.com до 4 травня 2021 року. 

Другий тур відбуватиметься приміщенні Радехівського районного будинку 

культури 23 травня 2021 року. 

 Реєстрація учасників з 09.00 до 10.30 год. 

Початок конкурсного прослуховування об 11.00 год.   

Гала-концерт та урочисте нагородження переможців о 17.00 год.   

Виступи конкурсантів у кожній віковій категорії відбуватимуться в 

алфавітному порядку прізвищ конкурсантів. 

НОМІНАЦІЇ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ: 

- солісти-виконавці; 

- малі вокальні форми (дуети, тріо, квартети); 

- малі вокальні форми (від 5-х учасників). 

 

КРИТЕРІЇ  ОЦІНКИ: 

- техніка виконання; 

- артистизм учасника; 

- відповідність репертуару віковій категорії. 

Усі твори виконуються наживо в супроводі інструментальної фонограми. 

Стиль виконання творів: 

• поп-музика; 

• народна пісня в оригінальному аранжуванні (допускається а-сареllа); 

• фольк-поп музика; 

• джаз; 

• блюз; 

• рок-н-рол. 

Виступи конкурсантів оцінюються за 10-бальною шкалою. 

ВІДЗНАКИ  ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ: 

Нагородження учасників Фестивалю-конкурсу відбувається на  

Гала-концерті: 

Найвища нагорода: Кубок Гран-Прі фестивалю, диплом Гран-Прі 
фестивалю. 

1. Дипломом Гран-прі нагороджується найкращий учасник (одна 

виконавська одиниця) незалежно від номінації. 

2. Кубком Гран-Прі нагороджується учасник за найоригінальніше 

виконання твору. 

3. Дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів нагороджуються учасники у кожній 

номінації та віковій групі, а саме: 

- не більше одного лауреата І ступеня; 
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- не більше двох лауреатів ІІ ступеня; 

- не більше трьох лауреатів ІІІ ступеня. 

4. Журі залишає за собою право встановлювати спеціальні призи. 

5. Викладачі, учні котрих стали дипломантами І,ІІ,ІІІ ступенів або 

відзначені спеціальними дипломами журі, нагороджуються грамотами 

департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської 

облдержадміністрації. 

 

Журі визначає переможців за кількістю набраних балів. При голосуванні 

голова журі має право двох голосів. Рішення журі є остаточним і перегляду не 

підлягає. 

ФІНАНСОВІ УМОВИ: 

 Фінансування конкурсу проводиться на дольових засадах його 

організаторами. Внески учасників конкурсу та добровільні внески 

зараховуються на рахунок ГО «Культура Львівщини» . 

— солісти-виконавці – 200 грн; 

— дуети, тріо, квартети – 400 грн; 

— ансамблі — 600 грн. 

 За кошти конкурсу проводиться нагородження учасників та переможців 

призами, грамотами, дипломами, подарунками, харчування, тощо. 

Витрати, пов’язані з проїздом учасників і супроводжуючих осіб – за 

рахунок відряджуючої сторони. 

  Обов’язковою умовою для участі у Фестивалі-конкурсі є вступний 

благодійний внесок, який необхідно оплатити до 4 травня 2021 року. 

 Благодійний вступний внесок вноситься на рахунок ГО «Культура 

Львівщини». Реквізити, суму внеску та детальну інструкцію як оплатити буде 

надіслано після реєстрації онлайн-заявки на електронну пошту учасника.  

 

ПРОЖИВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ 

 За потреби учасники, члени журі та гості фестивалю розміщуються в 

готелях м. Радехова. 

 

 Для участі у Конкурсі необхідно до 4 травня 2021 р. подати онлайн-

заявку за посиланням на сайті http://www.lvivkultura.at.ua, надати згоду на 

обробку персональних даних згідно з Законом України «Про захист 

персональних даних» та згоду на публікацію конкурсного відео. 

 Заявки надіслані невчасно і ті, що не відповідають встановленому зразку, 

будуть відхилені. 

 

 

 

 

 

 
 


