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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Зональний конкурс скрипалів (надалі –Конкурс), присвячений вшануванню 

пам’яті Степана Феньвеші проводиться 15 квітня 2021 року у Золочівській 

мистецькій школі, вул. В.Івасюка, 5. 

1.2. Організатором проведення конкурсу є відділ струнно-смичкових інструментів 

Золочівської мистецької школи. 

1.3. Конкурс проводиться за підтримки методичного кабінету навчальних закладів 

Департаменту культури, національностей та релігій ЛОДА, Золочівської міської 

ради, відділу з питань культури Золочівської міської ради Золочівського району 

Львівської області. 

1.4. Усі витрати на відрядження, харчування учасників конкурсу та супроводжуючих 

осіб здійснюється за рахунок самого учасника, або організації, яку він 

представляє. 

 

ІІ. МЕТА КОНКУРСУ 

 

2.1. Вшанування пам’яті відомого педагога Львівщини класу скрипки Степана 

Феньвеші. 

2.2. Підвищення рівня виконавської майстерності учнів струнних відділів, а також 

стимулювання навчального процесу в мистецьких школах області. 

2.3. Виявлення та підтримка талановитих учнів. 

2.4. Обмін педагогічним досвідом. 

2.5. Формування художньо-естетичного смаку учнівської молоді. 

2.6. Привернення уваги суспільства, засобів масової інформації до класичної 

музики, проблем мистецького виховання дітей та молоді. 

 

ІІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

3.1. До участі в конкурсі запрошуються учні струнно-смичкових відділів музичних 

шкіл зонального методичного об’єднання та інших шкіл Львівщини. 

3.2. Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях: 

1) Молодша: 2-3 класи; 

2) Середня: 4-5 класи; 

3) Старша: 6-8 класи. 

3.3. Конкурсна номінація:  

• Скрипка 

• Віолончель 

• Альт 

 



 

 

IV. РЕПЕРТУАРНІ ВИМОГИ 

 

• Молодша категорія: дві різнохарактерні п’єси; 

• Середня категорія: твір великої форми і п’єса; 

• Старша категорія: твір великої форми і п’єса. 

 

V. ЖУРІ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСУ 

 

5.1. Журі конкурсу формується з фахівців, провідних педагогів, відповідно до 

конкурсних номінацій. 

5.2. Персональний склад та голову журі визначається та затверджується наказом 

Департаменту з питань культури національностей та релігій Львівської ОДА. 

5.3. Рішення журі є остаточним, перегляду та оскарженню не підлягає. 

5.4. Журі має право скорочувати програму виступу конкурсанта. 

5.5. Виступи конкурсантів оцінюються за 12-бальною шкалою. 

5.6. Критерії оцінювання: 

• Виконавська майстерність (техніка виконання, культура звуку, сценічні 

дані, художній рівень репертуару); 

• Розкриття художнього образу; 

• Виразність та культура сценічного виконання. 

 

 

VI. ВІДЗНАКИ КОНКУРСУ 

 

6.1. Всі учасники конкурсу нагороджуються дипломами, а переможці – дипломами з 

відзнакою (володар «Гран-прі», Диплом І,ІІ,ІІІ ступеня) 

6.2. Викладачі та концертмейстери будуть відзначені подякою за кращу підготовку 

учнів. 

6.3. Всі викладачі отримають сертифікати. 

 

VII. ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

 

7.1. Кінцевий термін подачі заявки про участь в конкурсі та програми виконавця 

(клас, прізвище, ім’я учасника; прізвище, ім’я викладача та концертмейстера) до 

1 квітня 2021 року. 

7.2. Конкурс одноденний. Реєстрація учасників починається о 10.00 год., виступ 

конкурсантів – 11.00 год. 

 

 



VIII. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНКУРСУ 

 

Організаційний комітет конкурсу знаходиться за адресою: м. Золочів, вул. Івасюка, 5. 
E-mail: muz-chkola@ukr.net, KMaria@i.ua.  

 

Конкурсант має подати заявку про участь в конкурсі та програму участі в електронному 

вигляді на електронну пошту. 

 

Номери телефонів для довідок: 

 

Кривень М.І. – директор Золочівської музичної школи, 067-915 23 02; 

 

Керкало О.К. – директор Буської музичної школи, голова зонального               

                            методичного об’єднання, 096-697 50 31; 

 

Пинда І.П. – зав. струнним відділом Золочівської музичної школи, 096-399 52 91; 

 

Швайдак Л.Я. – старший викладач Золочівської музичної школи, 097-798 85 02; 

 

Гупаловська І.З. – викладач Золочівської музичної школи, 097- 979 07 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


