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І. Загальне положення. 

Метою XV обласного фестивалю-конкурсу учнівської молоді 

«Великодні дзвони» є формування престижності мистецької освіти, виявлення 

і підтримка молодих талановитих особистостей, активізація творчих здібностей 

старшокласників, популяризація художнього поетичного слова, народної пісні, 

української естрадної пісні, сучасної та народної хореографії, підтримання 

різноманітних форм музичного фольклору, кінематографії, образотворчого та 

декоративного мистецтва. 

 

ІІ. Порядок та умови проведення фестивалю-конкурсу. 

XV обласний фестиваль-конкурс учнівської молоді «Великодні дзвони» 

проводиться в дистанційній формі 17 квітня 2021 року. 

Учасниками фестивалю може бути молодь віком від 14 до 18 років. 

 

Фестиваль-конкурс проводиться у номінаціях: 

 

 Народна пісня – виконується 1 твір  

 (соло, дует, тріо, квартет, ансамбль на вибір конкурсанта).  

Конкурсанти надають відеозапис виконання твору у сценічному костюмі (під 

фонограму (мінус) / інструментальний супровід / спів a capella). Запис відео 

без монтажу. Назва файлу повинна містити ім’я та прізвище конкурсанта та 

назву твору. Відеозапис завантажується на файлообмінник fex.net. Посилання 

на папку конкурсанта надсилається на пошту фестивалю. 

 

 Естрадна пісня – виконується 1 твір  

 (соло, дует, тріо, квартет, ансамбль на вибір конкурсанта).  

Конкурсанти надають відеозапис виконання твору у сценічному костюмі (під 

фонограму (мінус) / інструментальний супровід / спів a capella). Запис відео 

без монтажу. Назва файлу повинна містити ім’я та прізвище конкурсанта та 

назву твору. Відеозапис завантажується на файлообмінник fex.net. Посилання 

на папку конкурсанта надсилається на пошту фестивалю. 



 Академічний спів – виконується 1 твір  

 (соло, дует, тріо, квартет, ансамбль на вибір конкурсанта).  

Конкурсанти надають відеозапис виконання твору у сценічному костюмі (під 

фонограму (мінус) / інструментальний супровід / спів a capella). Запис відео 

без монтажу. Назва файлу повинна містити ім’я та прізвище конкурсанта та 

назву твору. Відеозапис завантажується на файлообмінник fex.net. Посилання 

на папку конкурсанта надсилається на пошту фестивалю. 

 

 Народний танець – автентичний і стилізований – 2 різнопланових номери 

(соло і ансамбль). 

Конкурсанти надають відеозапис хореографічних номерів у сценічних 

костюмах (під фонограму (мінус) / інструментальний супровід). Запис відео 

без монтажу. Назва файлу повинна містити ім’я та прізвище конкурсанта та 

назву хореографічного  номеру. Відеозапис завантажується на 

файлообмінник fex.net. Посилання на папку конкурсанта надсилається на 

пошту фестивалю. 

 

 Сучасний танець різних стилів – 2 різнопланових номери 

 (соло і ансамбль на вибір конкурсанта). 

Конкурсанти надають відеозапис хореографічних номерів у сценічних 

костюмах (під фонограму (мінус) / інструментальний супровід). Запис відео 

без монтажу. Назва файлу повинна містити ім’я та прізвище конкурсанта та 

назву хореографічного  номеру. Відеозапис завантажується на 

файлообмінник fex.net. Посилання на папку конкурсанта надсилається на 

пошту фестивалю. 



 Бальний танець – 2 різнопланових номери 

 (соло і ансамбль на вибір конкурсанта). 

Конкурсанти надають відеозапис хореографічних номерів у сценічних 

костюмах (під фонограму (мінус) / інструментальний супровід). Запис відео 

без монтажу. Назва файлу повинна містити ім’я та прізвище конкурсанта та 

назву хореографічного  номеру. Відеозапис завантажується на 

файлообмінник fex.net. Посилання на папку конкурсанта надсилається на 

пошту фестивалю. 

 

 Інструментальне мистецтво – 2 твори (баян, гітара, бандура, домра, труба, 

саксофон, фортепіано та інші інструменти). 

Конкурсанти надають відеозапис виконання творів (під фонограму (мінус) / 

інструментальний супровід з концертмейстером / соло / ансамбль). Запис 

відео без монтажу. Назва файлу повинна містити ім’я та прізвище 

конкурсанта та назву твору. Відеозапис завантажується на файлообмінник 

fex.net. Посилання на папку конкурсанта надсилається на пошту фестивалю. 

 

 Художнє читання – вірш, уривок з прози, гумористичний твір. 

Конкурсанти надають відеозапис художнього читання. Запис відео без 

монтажу. Назва файлу повинна містити ім’я та прізвище конкурсанта, автор 

та назву твору. Відеозапис завантажується на файлообмінник fex.net. 

Посилання на папку конкурсанта надсилається на пошту фестивалю. 

 

 Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво – учасники надають 

світлини не менше 2-х робіт (картини, малюнки, художня вишивка, вироби з 

матеріалу, народна іграшка, тощо). 

Якщо робота об’ємна, то надати світлини не менше двох ракурсів, що 

найбільш вигідно презентують роботу (фронтальна / бічна / три чверті / 

зверху). Світлини (300 dpi, ім’я файлу за шаблоном: ім’я конкурсанта_назва 

роботи.jpg) завантажуються на файлообмінник fex.net. Посилання на папку 

конкурсанта надсилається на пошту фестивалю. 



 Графічний дизайн – зробити плакат на тему екології (наприклад, «Захист 

планети», «Захист тварин», «Захист птахів», тощо.). 

Файл плакату в електронному вигляді (формат А3, 300 dpi, ім’я файлу за 

шаблоном: ім’я конкурсанта_назва плакату.jpg) завантажується на 

файлообмінник fex.net. Посилання на папку конкурсанта надсилається на 

пошту фестивалю. 

 

 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво – написати твір на тему: 

«Фільм, який я хочу зняти» (шрифт Arial, 14 пт); 10 світлин в електронному 

вигляді (20 х 30 см, 300 dpi, ім’я файлу за шаблоном: 

ім’я конкурсанта_назва світлини.jpg) в п’яти жанрах: портрет, репортаж, 

пейзаж, архітектура, натюрморт (по дві світлини в кожному жанрі). 

Фотороботи та текстовий файл завантажуються на файлообмінник fex.net. 

Посилання на папку конкурсанта надсилається на пошту фестивалю. 

 

ІІІ. Порядок та місце проведення фестивалю-конкурсу. 

17 квітня 2021 року (субота) 

Житомирський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка 

 

ІV. Визначення і нагородження переможців. 

 Переможців фестивалю визначає журі, склад якого затверджується 

організаторами конкурсу. 

 Переможці фестивалю визначаються у кожній номінації 

і нагороджуються відповідними дипломами та грамотами.  



V. Інші умови. 

Для участі у фестивалі-конкурсі до 15 квітня 2021 року на електронну 

адресу коледжу (muza-uk@ukr.net) надається заявка (зразок додається) та 

посилання на фото та відеоматеріали конкурсанта. В темі листа обов’язково 

зазначити «Великодні дзвони» 

Консультації з питань проведення фестивалю можна отримати за 

адресою: м. Житомир, вул. Івана Франка, 16, Житомирський фаховий коледж 

культури і мистецтв імені Івана Огієнка.  

Телефони: 

(0412) 43-14-74; факс (0412) 43-07-60 

E-mail: muza-uk@ukr.net 

mailto:muza-uk@ukr.net


Зразок 

 

З А Я В К А 
 

на участь у XV обласному 

фестивалі-конкурсі учнівської молоді 

«Великодні дзвони 2021» 
 

 

прізвище, ім’я, по батькові конкурсанта 
 

 

домашня адреса конкурсанта 
 

 

назва колективу, кількість учасників 
 

 

прізвище, ім’я, по батькові керівника 
 

 

телефон керівника  
 

 

номінація 
 

 

 

 

 

 

програма учасника фестивалю-конкурсу, тривалість 
 

 

«____» ____________ 2021р.                         ______________ 

 (підпис) 


