
П О Л О Ж Е Н Н Я
про проведенняV Регіонального фестивалю-конкурсу юних музикантів 

«Інструментальний вернісаж»

ОРГАНІЗАТОР ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:

Бібрська музична школа імені Юрія Сінгалевича.

СПІВОРГАНІЗАТОРИ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:

Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА, відділ 
навчальних закладів КЗ ЛОР «Навчально методичний центр культури і мистецтв 
Львівщини», ГО «Культура Львівщини», Бібрська міська рада, відділ культури Бібрської 
МТГ. 

ПАРТНЕРИ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:

Компанія "Акрополіс"
ГО «Опілля»

МЕТА ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:

Підвищення рівня виконавської майстерності учнів інструментальних відділів, а також 
стимулювання навчального процесу у мистецьких школах регіону, обмін педагогічним 
досвідом, навчальна майстерня для молодих викладачів-інструменталістів.

ПОРЯДОК ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

Фестиваль-конкурс проводиться у два тури:

I тур – відбірковий (у мистецьких школах). 

II тур – регіональний – 30 листопада 2022 р. (м. Бібрка, Львівської обл.)

До участі уфестивалі-конкурсі запрошуються учні інструментальних відділів 
мистецьких шкіл.

Фестиваль-конкурс проводиться у приміщенні Бібрської музичної школи імені Юрія 
Сінгалевича за адресою: вул. Тарнавського, 3, м. Бібрка, Львівська обл. 81220



УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ:

Фестиваль-конкурс проводиться у двох вікових категоріях: 
Молодша категорія: 2-4 класи елементарного підрівня
Старша категорія: 5-8 класи середнього (базового) підрівня

ФІНАНСОВІ УМОВИ:

Фестиваль-конкурс є некомерційним заходом.
Для створення фонду на проведення фестивалю-конкурсу встановлюється благодійний 
організаційний внесок кожного претендента у розмірі 250 грн.

Реквізити для благодійних внесків:

Одержувач платежу:
Найменування організації: ГО КУЛЬТУРА ЛЬВІВЩИНИ
Код отримувача: 42989889
Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Рахунок отримувача у форматі IBAN: UA543052990000026001041018558
Валюта: UAH

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК:

Документи на участь у фестивалі-конкурсі подаються до 15 листопада 2022 року за 
електронною адресою:muz.shkola.bibrka@ukr.net

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:

- заявку встановленого зразка у форматі Word (додаток 1 до Положення);
- копію чеку (квитанції) про оплату організаційного внеску;
-копію нотних текстів конкурсних творів у форматі jpg або pdf 

Зміни у заявленій програмі не допускаються.

У випадку відмови від участі у фестивалі-конкурсі організаційний (благодійний) 
внесок не повертається. 

Участь у фестивалі-конкурсі розглядається як повна згода з усіма умовами і 
регламентом.

РЕПЕРТУАРНІ ВИМОГИ: 

I тур – вільна програма, що складається з різнохарактерних творів та демонструє рівень 
майстерності конкурсанта.    

II тур – два різнохарактерні твори (один з яких може бути твір великої форми).

Для виконавців-бандуристів обов’язковим є виконання твору великої форми та 
вокального твору у супроводі бандури.

Тривалість виступу: 
Молодша категорія - до 10 хвилин.
Старша категорія – до 15 хв.



ВІДЗНАКИ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:

Переможці фестивалю-конкурсу нагороджуються відзнаками та дипломами. Викладачі 
будуть відзначені подяками за кращу підготовку учнів.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

а) виконавська майстерність (техніка виконання, культура звуку, сценічні дані);
б) розкриття художнього образу (глибина відтворення музичного змісту твору).

РЕГЛАМЕНТФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ:

Реєстрація учасниківII туру: 09:00 – 10:00

Виступ конкурсантів молодшої категорії: 10:00 – 14:00

Виступ конкурсантів старших класів: 15:00 – 18:00

Навчальна майстерня для викладачів, творча дискусія за результатами конкурсу.  

Список зареєстрованих учасників фестивалю-конкурсу та програми виступів будуть 
розміщені на сторінці Бібрської музичної школи імені Юрія Сінгалевичау ФБ.

Адреса 
сторінки:https://www.facebook.com/%D0%91%D1%96%D0%B1%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-
%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-
1840896346185619/

Телефони для довідок:097 254 56 57 (Іван Герчаківський – директор школи)
                                          098 649 45 82 (Жанна Охримович – заступник директора з   

                навчально-виховної роботи) 

https://www.facebook.com/%D0%91%D1%96%D0%B1%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-1840896346185619/
https://www.facebook.com/%D0%91%D1%96%D0%B1%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-1840896346185619/
https://www.facebook.com/%D0%91%D1%96%D0%B1%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-1840896346185619/


Додаток 1

ЗАЯВКА

про участьV Регіональному фестивалі-конкурсі юних музикантів 
«Інструментальний вернісаж»

 (м. Бібрка, 30 листопада 2022 року)

Навчальний заклад

Прізвище та ім’я учасника

Клас навчання 

Інструмент 

Викладач (прізвище, ім’я та по батькові, 
контактний телефон)
Концертмейстер (прізвище, ім’я та по 
батькові)

ПРОГРАМА



УВАГА !
1. У разі виникнення форс-мажорної ситуації та неможливістю 

проведення конкурсу у звичному режимі, з 05 по 15 листопада буде 
організовано прийом відеозаписів учасників для оцінювання в 
онлайн режимі, про що буде оголошено додатково.

ВИМОГИ ДО ВІДЕОЗАПИСУ:

1. Відеозапис повинен бути зроблений з оголошенням: «Спеціально 
для фестивалю-конкурсу «Інструментальний вернісаж 2022 року».

2. На відеозаписі під час виконання програми руки та обличчя 
виконавця повинні бути показані одним планом.

3. Відеозапис, зроблений не за правилами, які вказані у вимогах, 
розглядатися членами журі не буде.

4. Відеозапис приймається за посиланням на YouTube з відкритим 
доступом для прослуховування. Посилання обов’язково вказати у 
формі заявки.



2022 © «Інструментальний вернісаж» 


