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 1. Порядок проведення Обла
«Щаслива родина» (далі - фестивалю

1.1. Термін проведення -з  
1.2. Подання заявок і конкурсних

Оголошення результатів – 1 червня
мистецтв №11 та 

«ЩАСЛИВА
 2. Мета та основні завдання
Популяризація та збереження українських

та розвиток їхнього таланту, підвищення

закладів та відзначення традиційних

 3. Умови проведення фестивалю
 3.1. До участі запрошуються

проживають у м. Львові та Львівській

   3.2. Кожен учасник має право

 Критерії, за якими будуть

виконавців; реалізація задуму художнього

майстерності, техніка виконання. 

 Фестиваль не є комерційним

фестивалі безкоштовна! 

4. Журі Фестивалю-Конкурсу
4.1. Оцінку виступів здійснює

мистецтва, педагоги. 

   4.2. Журі визначає переможців

   4.3. Рішення журі є остаточним

5. Учасники Фестивалю-Конкурсу
5.1. Учасників буде оцінено у наступних
1) Родинний ансамбль(вокальний,

2)Художнє читання 

3) Образотворче мистецтво та д
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Організатори фестивалю-конкурсу: 
ЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ШКОЛА МИСТЕЦТВ №

ОРГАНІЗАЦІЯ БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ  Л
«ЩАСЛИВА РОДИНА» 

За підтримки : 

КУЛЬТУРИ ДЕПАРТАМЕНТУ РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КАБІНЕТ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦТВА
ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ

 ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Обласного багатожанрового дистанційного

естивалю-конкурсу) 

1травня 2021 року до 1 червня 2021 

конкурсних матеріалів – до 15 травня 2021

червня на офіційних сторінках Львівської
 ЛОГО БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ  ЛЬВІВЩИНИ

ЩАСЛИВА РОДИНА», у мережі  Фейсбук. 
завдання фестивалю 

українських національних традицій, пошук обдарованих

підвищення рівня виконавської майстерності учнів

традиційних свят Дня родини і Дня матері. 

фестивалю 

запрошуються талановиті діти, віком від 4 до 15 років

Львівській області. 

право подати заявку лише в одній номінації. 
будуть оцінюватися виступи – це творчий підхід

художнього твору; рівень складності репертуару

 

комерційним заходом та не має на меті отримання

Конкурсу 

здійснює журі, до складу якого входять фахівці

переможців за кількістю набраних балів (за 12 бальною

остаточним і оскарженню не підлягає. 

онкурсу. 

наступних номінаціях: 

інструментальний, вокально– інструментальний

декоративно-ужиткове мистецтво  

дистанційного 

№11 

ЛЬВІВЩИНИ   

РОЗВИТКУ МІСЬКОЇ 

МИСТЕЦТВА І КУЛЬТУРИ 

НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ  
дистанційного фестивалю-конкурсу 

2021 року 

 2021року (включно) 

Львівської державної школи 

ЛЬВІВЩИНИ   

обдарованих дітей, підтримка 

учнів мистецьких навчальних 

років та їхні родини, що 

підхід та індивідуальність 

репертуару та виконавської 

отримання прибутку. Участь у 

фахівці у сфері музики та 

бальною шкалою).  

інструментальний) 



5.2. Вік учасників у номінації «родинний ансамбль» - необмежений. Обов’язковою умовою участі 

у номінації «родинний ансамбль» (вокальний, вокально-інструментальний) є участь хоча б однієї 

дитини віком від 4 до 15 років. Категорія у цій номінації буде визначатися по віку найстаршої дитини-

учасника. Кількість учасників у цій номінації – від 2 до 6 чол. 

5.3.Вік учасника у номінаціях «Художнє читання», «Образотворче мистецтво та декоративно-

ужиткове мистецтво» - від 4 до 15 років. 

Учасники всіх номінацій розподіляються за такими  віковими категоріями: 

«A» – від 4 до 6 років 

«В» – від 7 до 9 років 

«С» – від 10 до 12років 

«D»– від 13 до 15років 

6. Нагородження 

Всі учасники фестивалю отримають Дипломи учасників.  

Переможці - Лауреати 1 преміїнагороджуються дипломами лауреатів І ступеня та 

призамиу кожній номінації та віковій категорії   
Лауреати ІІ та ІІІ  премій   нагороджуються дипломами лауреатів ІІ та ІІІ ступеня 

Дипломи та призи будуть відправлені  Новою поштою за рахунок отримувача. 

7. Конкурсні вимоги 

7.1. Тематика усіх конкурсних композицій повинна відображати образ родини, або матері в 

українській культурі. Усі конкурсні твори на фестивалі-конкурсі виконуються українською мовою. 

7.2. Для номінації «Родинний ансамбль» (вокальний та вокально-інструментальний) – 

конкурсне відео з виконанням одного музичного твору, тривалістю до 4 хв. 

посилання 
https://docs.google.com/forms/d/1Og8Ud-X-
ixFdcWXLEh7XLY03a7Ni7IzyNUhkHQvNpv0/edit?usp=sharing 

Для номінації «Художнє читання» - конкурсне відео з декламацією напам’ять одного 

авторського або іншого поетичного твору тривалістю до 3 хв. 

посиланняhttps://docs.google.com/forms/d/1HjEs3MLypVfK0QBb2tUNLciE4zF_aAzEd6wwJgex
DJ0/edit?usp=sharing 

Для номінації «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво» –  одне фото із 

зображенням однієї конкурсної художньоїроботи, виконаної у будь-якій техніці та  3-5 фото одного 

конкурсного об’ємного виробу з різних сторін. Розмір одного фото не повинен перевищувати (у 

форматі JPEG) об’єм 10 Мб. 

посилання 
https://docs.google.com/forms/d/1H7akv1wJoyTgqnkW2I9Q19gmCwEwOoQnqglmEwlhvBw/edit
?usp=sharing 

7.3. Для участі у фестивалі-конкурсі необхідно надіслати заявку в електронному вигляді за 

відповідною google-формою у текстовому форматі та надати згоду на обробку персональних даних 

згідно з Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI. 

У номінаціях «Родинний ансамбль» та «Художнє читання» у заявці повинне бути посилання на 

відеозапис конкурсного виступу, завантаженого на YouTube, що розміщений у відкритому доступі. 

На початку відеоучасник повинен обов’язково сказати: «Дане відео записано спеціально для 

фестивалю-конкурсу «Щаслива родина». 

7.4.Заявки надіслані невчасно і ті, що не відповідають встановленому зразку будуть відхилені 

 

Контактні телефони: 

моб.тел.: +38(063)292-79-53школа 

 

Будемо раді бачити Вас на  фестивалі 
“Щаслива родина” 

 


