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4. Під час проведення Фестивалю використання та обробка 

персональних даних учасників здійснюється з урахуванням Закону України 

«Про захист персональних даних». 

 

ІІ. Умови проведення Фестивалю 

 

1. Фестиваль проводиться щороку в лютому – березні. Терміни та місце 

проведення Фестивалю визначається окремим спільним наказом управління 

культури Херсонської обласної державної адміністрації та управління освіти, 

науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації. 

 

2. Фестиваль проводиться у два етапи: 

 

І етап (відбірковий) –  проводиться у районах (містах) Херсонської 

області; 

 

ІІ етап (фінальний) –  проводиться у м. Херсоні.  

 

3. Організація, підготовка та проведення відбіркового етапу 

здійснюється  районними (міськрайонними) організаційними комітетами, які  

формуються з числа працівників структурних підрозділів районних 

державних адміністрацій (міських рад) Херсонської області з питань 

культури, освіти, провідних фахівців у сфері культури та освіти (за їх 

згодою). 

Організація, підготовка та проведення фінального етапу здійснюється 

обласним організаційним комітетом, який формується з числа представників 

засновників та організаторів Фестивалю, провідних фахівців у сфері 

культури та освіти (за їх згодою).  

 

4. Персональний склад районного (міського) організаційного комітету 

затверджується спільним наказом відповідних структурних підрозділів 

районної державної адміністрації (міської ради) Херсонської області з питань 

культури та освіти. 

Персональний склад обласного організаційного комітету 

затверджується спільним наказом управління культури Херсонської обласної 

державної адміністрації та управління освіти, науки та молоді Херсонської 

обласної державної адміністрації.  

Очолюють відповідний організаційний комітет співголови, які мають 

заступників і секретаря. 

 

5. До участі у Фестивалі запрошуються жителі Херсонської області 

віком від 12 років, які презентують твори Ліни Костенко або авторські 

роботи, які пов’язані з її творчістю (далі – учасники). 
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6. Фестиваль проводиться у таких категоріях: 

 

вокалісти (солісти, групи до 5 осіб); 

 

читці; 

 

автори віршів; 

 

художники. 

 

7. Вимоги до виступу: 

 

7.1. Категорія «вокалісти»: учасник Фестивалю представляє                         

виступ –  музичний твір на вірші Ліни Костенко або пісня по мотивам 

творчості Марусі Чурай. Тривалість виступу - до 4 хвилин. 

Виконується наживо у супроводі будь-якого музичного інструменту, 

або a cappella, або з використанням фонограми (-1);  

 

7.2. Категорія «читці»: учасник Фестивалю представляє виступ – вірш,  

уривок з вірша Ліни Костенко або музично-поетичні композиції, які пов’язані 

з творчістю Ліни Костенко. Тривалість виступу - до 3 хвилин, для 

композицій – до 5 хвилин; 

 

7.3. Категорія «автори віршів»:  учасник Фестивалю представляє 

виступ – вірш, написаний за мотивами творів Ліни Костенко або 

присвячений поетесі. Тривалість виступу –  до 3 хвилин; 

 

7.4. Категорія «художники»: учасник Фестивалю представляє 

ілюстрації до творів Ліни Костенко у будь-якій техніці виконання. Назвою 

художньої роботи – цитата з твору Ліни Костенко. Учасник Фестивалю 

представляє роботу на аркуші формату А-4. 

 

8. Для участі у Фестивалі надсилається заявка на участь в щорічному 

обласному фестивалі виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни 

Костенко: патріотичні лейтмотиви», згідно з додатком, не пізніше ніж за 

чотирнадцять календарних днів до початку проведення Фестивалю до 

районного (міського) організаційного комітету. 

 

9. Для участі у ІІ етапі Фестивалю районний (міський) організаційний 

комітет відбирає по три учасника в кожній категорії за критеріями:  

 

рівень майстерності; 
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власна творча неповторність; 

 

новизна художніх рішень. 

 

10. Для участі у ІІ етапі Фестивалю районним (міським) організаційним 

комітетом надсилаються заявки відібраних учасників не пізніше ніж за сім 

календарних днів до початку проведення ІІ етапу Фестивалю: 

 

у категорії «вокалісти» – за місцезнаходженням Херсонського 

обласного Центру народної творчості (проспект Ушакова, 16, м. Херсон, 

73000) або факсом за телефоном (0552) 22-33-97, чи на електронну адресу 

(ocntkherson@mail.ru);  

 

у категорії «читці» – за місцезнаходженням управління освіти, науки та 

молоді Херсонської обласної державної адміністрації (відділ позашкільної 

освіти, виховної роботи та інтернат них закладів, вул. Морська, 13,                              

м. Херсон, 73000) або факсом за телефоном (0552) 22-31-27, чи на 

електронну адресу (vospitateli.16@ukr.net);  

 

у категоріях «автори віршів» та «художники» – за місцезнаходженням 

комунального закладу «Херсонська обласна бібліотека для дітей                                  

ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради (вул. Гімназична, 21,                       

м. Херсон 73000), або факсом за телефоном (0552) 41-03-44, чи на 

електронну адресу (2017.konkurs@gmail.com). 

 

ІІІ. Підведення підсумків Фестивалю 

 

1. По завершенню Фестивалю відбудеться святковий Гала-концерт із 

врученням пам’ятних подарунків. Програма проведення Гала-концерту 

затверджується обласним організаційним комітетом. 

 

2. Всі учасники ІІ (обласного) етапу Фестивалю нагороджуються 

дипломами. 

 

3. Твори учасників в категоріях «автори віршів» та «художники», 

відібрані у ІІ етапі Фестивалю публікуються у веб-збірнику «Пелюстки для 

Ліни» (публікацію здійснює комунальний заклад «Херсонська обласна 

бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради). 

 

4. Підсумки Фестивалю висвітлюються в засобах масової  інформації та 

на офіційних веб-сайтах організаторів Фестивалю. 
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Додаток   

до Положення про проведення щорічного 

обласного фестивалю виконавської 

майстерності «Поетичний камертон Ліни 

Костенко: патріотичні лейтмотиви» 

(пункт 8 розділу ІІ) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь в щорічному обласному фестивалі виконавської майстерності 

«Поетичний камертон Ліни Костенко: патріотичні лейтмотиви» 

у номінації ___________________________________ 

 

1.    Прізвище, ім’я, по батькові та вік учасника або повна назва колективу 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

2.    Контактний телефон_________________________________________ 

 

3.    Найменування навчального закладу або місця роботи 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4.    Прізвище, ім’я, по батькові концертмейстера (за наявності) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5.    Назва твору (для читців) / повний текст твору (для авторів віршів) 

__________________________________________________________________ 

 

6.    Хронометраж (для вокалістів, читців, авторів віршів) 

_____________________________________________________усього хвилин 

 

7.    Наявність відеоряду, музичного супроводу тощо (для вокалістів, читців, 

авторів віршів) 

______________________________________________________________ 

  
Додаток: 

Фотографія для розміщення у веб-збірнику "Пелюстки для Ліни" (за бажанням 

учасника) (для авторів віршів) 

 

Ілюстрація надається із зазначенням на лицевій стороні роботи назви, прізвища, 

імені художника та віку (для – художників). 

 

Підпис                                             ініціали, прізвище 


