
Положення 

І зонального фестивалю-конкурсу 

ім. Василя Безкоровайного 

23 березня 2021року 

 
1. Загальні положення:  

1.1. Фестиваль-конкурс проводиться за підтримки методичного кабінету 

навчальних закладів Департаменту культури, національностей та 

релігії ЛОДА, відділу з питань культури Золочівської міської ради 

Золочівського району Львівської області. 

1.2. Для підготовки фестивалю – конкурсу створюється оргкомітет, в 

обов'язки якого входять всі організаційні питання, підбір журі, 

формування призового фонду. 

 

2. Мета та завдання фестивалю-конкурсу: 

2.1. Виявлення та підтримка талановитих і обдарованих дітей та молоді, 

збереження і збагачення національних, культурних традицій. 

2.2. Вивчення творчої спадщини Василя Безкоровайного. 

2.3. Підвищення педагогічної майстерності, обмін творчим досвідом. 

2.4. Налагодження контактів учасників конкурсу для подальшої співпраці. 

 

3. Умови проведення фестивалю-конкурсу: 

3.1. До участі у фестиваль-конкурсі запрошуються учні- піаністи зональних 

музичних та мистецьких шкіл; 

3.2. Конкурсні прослуховування проводяться у трьох категоріях: 

 

                                           перша категорія 1,2,3 класи; 

                                                 друга категорія 4,5класи; 

третя категорія 6,7,8 класи. 

 

4. Умови фестивалю-конкурсу: 

4.1. Кожний конкурсант виконує наживо два різнохарактерні твори малої 

форми, один з яких українського композитора, виконання до 10 

хвилин. 

4.2. У рамках проведення фестивалю-конкурсу  буде проводений майстер-

клас із видачею сертифікатів. 

 

5. Журі та критерії оцінювання конкурсантів: 

5.1. Журі формується з фахівців провідних педагогів; 



5.2. Персональний склад та голову журі затверджується наказом 

Департаменту з питань культури, національностей та релігії Львівської 

облдержадміністрації. 

5.3. Журі оцінює учасників за 12-бальною шкалою. За загальним 

підрахунком балів визначаються переможці конкурсу по кожній 

категорії. 

6. Відзнаки фестивалю-конкурсу: 

6.1. Гран-прі конкурсу;   

6.2. Лауреати  І, ІІ, ІІІступенів. 

7. Інші умови: 

7.1. Організаційний комітет залишає за собою право вносити зміни в це 

положення, повідомивши про це учасників конкурсу.  

7.2. Відповідальність за життя і здоров’я учасників конкурсу несуть  особи, 

що їх супроводжують.  

 

8. Місце проведення: 

вул. Івасюка 5, м.Золочів, Львівська обл.. 

Золочівська музична школа 

9. Термін подачі заявок: 

до 1 березня 2021 року                                                                                                                             

Конкурс одноденний.  

Реєстрація учасників починається о  10.00 год.                                                   

виступ конкурсантів об 11.00 год. 

10.  Заявка на участь у фестивалі-конкурсі: 

Учасник має надіслати заявку на e-mail: zolochivpiano@gmail.com 

Консультації щодо участі у конкурсі можна отримати по Вайбері у групі 

зонального методичного об’єднання, або по моб. тел.: 

Назар Оксана Миколаївна – голова зонального  методичного об’єднання, 

зав.фортепіанним відділом Золочівської музичної школи , 0673875413                                    

Весна Ірина Василівна – викладач -  методист Золочівської музичної школи, 

0973775888 

 

 

 

 



 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у І зональному фестиваль-конкурсі 

ім. Василя Безкоровайного 
 

1.ПІБ учасника 

___________________________________________________________________    

2. Назва учбового закладу  

___________________________________________________________________  

3.Місто____________________________________________________________  

4. ПІБ керівника____________________________________________________ 

5.Телефон, ел.адреса________________________________________________  

6. Програма виконання_______________________________________________ 

___________________________________________________________________  

7. Категорія, клас учасника____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


