
У К Р А Ї Н А

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ, 
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЇ!

79008, Львів, вул. Винниченка, 14 тел./факс: (032) 261-25-93 iklviv@iil r.net

Н А К А З

08 грудня______2020 р. Львів № 244

Про проведення обласного фестивалю-конкурсу 
ансамблів бандуристів мистецьких шкіл Львівщини 
«Співай, моя бандуро»

Відповідно до плану роботи методичного кабінету навчальних закладів 
мистецтва і культури при Департаменті на 2021 рік, затвердже ного наказом 
Департаменту від 04.12.2020 № 234, з метою залучення учнів до ансамблевої 
бандурної музики, посилення впливу української музичної культури на 
формування світогляду і духовності молодого покоління т і активізації 
навчального процесу.

Н А К А З У Ю :

1. Методичному кабінету навчальних закладів мистецтва і культури при 
Департаменті (М. Медвідь) провести обласний фестиваль-конкурс ансамблів 
бандуристів мистецьких шкіл Львівщини «Співай, моя бандуро» (надалі - 
Фестйваль-конкурс) у квітні-травні 2021 року.
2. Затвердити положення про Фестиваль-конкурс згідно з додатком 1.
3. Затвердити склад журі Фестивалю-конкурсу згідно з додатком 2.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора методичного 
кабінету навчальних закладів мистецтва і культури при Департаменті 
М.Медвідь.

Т.в.о. директора департаменту Тетяна П. ЇУГАТОР
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Додаток 1
до наказу департаменту з питань культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 
від 08 грудня 2020 р. . № 244

П О Л О Ж Е Н Н Я  
Про обласний фестиваль-конкурс 

ансамблів бандуристів мистецьких шкіл Львівщин і 
«Співай, моя бандуро»

ОРГАНІЗАТОРИ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:

Організатором проведення обласного фестивалю-конкурсу ансамблів 
бандуристів мистецьких шкіл Львівщини «Співай, моя бандуро» (надалі 
Фестиваль-конкурс) є методичний кабінет навчальних закладів мистецтва і 
культури при Департаменті.

МЕТА ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:

Метою є популяризація, підтримка та розвиток бандурного ансамблевого 
виконавства в області, виявлення майстерних колективів, виховання у 
підростаючого покоління розуміння та любові до мистецтва, духовної 
культури, як основи у формуванні світогляду, залучення дітей та молоді до 
популяризації українських народних традицій, розширення репертуарного 
кругозору учасників конкурсу.

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:

Фестиваль-конкурс проводиться у два тури:
Перший тур (кущовий) проходитиме у визначених графіком м сцях у квітні 
2021 року:
-м. Львів, ДШМ №5:
(1 квітня) 11.00 год.;
-  м. Стрий, МБК:
(6 квітня ) 11.00 год.;
-  м. Червоноград, МБК:
(8 квітня) 11.00 год.;
-  м. Дрогобич, ДМШ №2:
(13 квітня) 11.00 год.;
-м. Городок, РБК:
(15 квітня) 11.00 год.;
-  м. Самбір, ДМШ:
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(20 квітня) 11.00 год.;
-  м. Буськ, ДМШ:
(22 квітня) 11.00 год.;
Другий тур (заключний) проходитиме в травні 2021 року у Львівському 
будинку органної та камерної музики (вул. С. Бандери, 8).

Тривалість програмного виступу -  до 15 хвилин.
Для участі у Фестивалі-конкурсі онлайн заявки надсилаються в термін до 

10 березня 2021 року, форма заявки буде опублікована на сайті методичного 
кабінету http:// www.lvivkultura.at.ua

Переможці Фестивалю-конкурсу нагороджуються дипломами I, II та III 
ступенів.

Грамотами нагороджуються художні керівники, диригенти колективів, 
що показали високий рівень майстерності.

КОНКУРСНІ ВИМОГИ:

Програма виступу формується керівником колективу з 3-х творів, один з яких є 
обов'язковим до виконання.

1. А. Кос-Анатольський «Коломийка», аранжування Н. Якимег ь;
2. Обробка української народної пісні;
3. Твір на вибір.

Т.в.о. директора департаменту ( тяна П ЛУГATOP

http://www.lvivkultura.at.ua


з

Додаток № 2
до наказу департаменту з питані культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 
від 08 грудня 2020 р. № 244

Склад журі
обласного фестивалю-конкурсу 

ансамблів бандуристів мистецьких шкіл Льиівщин і 
«Співай, моя бандуро»

ПОСІКІРА
Людмила Кузьмівна

народна артистка України, професор, завідувач 
кафедри народних інструментів Львівської 
національної музичної академії 
ім. М. Лисенка, голова журі (за згодою);

ФЕДУН
Микола Михайлович

методист вищої категорії методичного кабінету 
навчальних закладів мистецтва і культури при 
Департаменті, відповідальний секретар;

Члени журі:

НЕМІШ
Наталія Євстахіївна

викладач-методист відділу народних інструментів КЗ 
ЛОР Львівський музичний фахов їй коледж 
ім. С. Людкевича (за згодою);

ЯКИМЕЦЬ 
Наталія Петрівна

викладач-методист відділу народних інструментів КЗ 
ЛОР Львівський музичний фахов ;ій коледж 
ім. С. Людкевича (за згодою);

ПРИШЛЯК викладач-методист відділу народних інструментів,
Орися Володимирівна керівник ансамблю бандуристів КЗ ЛОР

СТОРОЖУК 
Надія Петрівна

Дрогобицький музичний фаховий коледж 
ім. В. Барвінського (за згодою);

викладач-методист відділу народних і нструментів, 
керівник ансамблю бандуристів КЗ ЛОР 
Дрогобицький музичний фаховий коледж 
ім. В. Барвінського (за згодою).

а/
Т.в.о. директора департаменту Тетяна П ЛУГАТОР


