
ПОЛОЖЕННЯ 

 

про Всеукраїнський конкурс-фестиваль авторської патріотичної пісні  

«Моя Батьківщина. Пам’яті Олександра Авагяна» 

1. Загальні положення 

    Всеукраїнський конкурс-фестиваль авторської пісні «Моя Батьківщина. 

Пам’яті Олександра Авагяна»  (далі – Конкурс) проводиться на виконання  

тематичного плану просвітницьких заходів проекту «Моя Батьківщина – очима 

дітей різних етносів України», який проводиться Вірменським товариством 

культурних зв’язків АОКС-Україна  та Parajanov-ART-ом з 2006 року. 

2. Мета Конкурсу-фестивалю - єднання поколінь, передання естафетної палички 

романтиків попереднього покоління  новому, професійна орієнтація талановитої 

молоді. 

Головні завдання Конкурсу є збереження пам’яті про кращі сторінки історії 

Батьківщини, виховання історичної пам'яті у молодого покоління,  почуття 

вдячності та поважного ставлення до видатних людей рідної землі, патріотизму,  

толерантності, бажання гідно презентувати  історію,  культуру та духовність своєї 

країни, відповідальності за  її майбутнє, формування  вміння організувати власну 

програму культурного відпочинку, залучення молоді до пошуково-дослідницької й 

виховної роботи, а також поглиблення вивчення в загальноосвітніх навчальних 

закладах культурної спадщини, зокрема активізація дослідження її музичної 

культури в найрізноманітніших її формах та жанрах. 

 

3. Організація та проведення конкурсу-фестивалю 

3.1.  Співорганізатори Конкурсу-фестивалю - Управління культури 

Хмельницької ОДА, Державний історико-культурний заповідник «Межибіж».  

Конкурс проводиться  за сприяння Міністерства освіти і науки України  за 

підтримки Спілки вірмен України.  

До участі в організації та проведенні Конкурсу залучаються: 

- Видавничий дім Дмитра Бураго; 

- Хмельницька обласна спілка вірменської національної культури. 

3.2. Для проведення Конкурсу утворюються організаційний комітет та журі 

Конкурсу. 

3.3. Персональний склад оргкомітету та журі Конкурсу затверджується на 

спільному  засіданні уповноважених  представників організацій-засновників 

Конкурсу.  

3.4. Конкурс, його етапи проводяться протягом року. 

3.5. Аналітична група організаційного комітету систематизує матеріали для 

роботи Журі. Підбиття підсумків проводиться з 17 червня до 27 липня 2019 року  

в два етапи: 

1. За аудіо- та відео-матеріалами Журі на своєму засіданні обирає з загальної 

кількості 30 учасників очного туру;  

    2. - журі очного туру Конкурсу-фестивалю  підбиває підсумки та визначає пере-

можців. 

3.6. До участі в Конкурсі запрошуються  учні  9-11 класів загальноосвітніх, 

позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, молодь віком до 21 року 



- громадяни України та інших держав, які виявили бажання взяти участь у ньому. 

Конкурс проводиться як творче змагання юнацтва  та молоді, яка має високий 

рівень літературної та музичної підготовки та значний досвід в участі та 

проведенні фестивалів цього напрямку. 

3.7. Для участі в Конкурсі-фестивалі приймаються рецензовані авторські пісні, 

вірші до них та композиції виключно в жанрі авторської  пісні. Надані для участі в 

Конкурсі-фестивалі аудіо- та відеоматеріали на носіях не повертаються. 

 3.8. Зберігання авторських прав не забезпечується оргкомітетом Конкурсу-

фестивалю. Вся відповідальність за збереження авторських прав забезпечується 

виключно самими авторами творів. 

3.9. Державні та місцеві засоби масової інформації України сприятимуть в  

організації та забезпеченні висвітлення презентацій, майстер-класів, церемонії 

урочистого нагородження переможців та лауреатів Конкурсу. 

 

4. Нагородження переможців Конкурсу 

4.1. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами Міністерства освіти і 

науки України та сувенірами. 

4.2. Лауреати Конкурсу нагороджуються дипломами установ-організаторів 

Конкурсу та сувенірами. 

4.5. Урочиста церемонія нагородження переможців та лауреатів Конкурсу 

відбудеться безпосередньо в день закриття Конкурсу-фестивалю на гала-

концерті 27 липня в Меджибожі. 

4.6. Кращі твори будуть опубліковані чи розміщені на сайтах організацій-

засновників Конкурсу, а їх автори, керівники або консультанти запрошуються до 

участі в усіх проектах «Параджанов-АРТу» та АОКС-Україна. Творчі додатки до 

конкурсних робіт ( макети обкладинок, плакати,  якщо такі будуть надані)  будуть 

передані в архів «Параджанов-АРТу» й будуть пропагуватися підчас проведення 

заходів. 

4.7. Друковані роботи, відео- та аудіо- записи творів на всіх носіях приймаються 

до 17 червня 2019 року  за адресою:     

01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, III під’їзд, к. 701-г Голові оргкомітету 

Конкурсу-фестивалю  « Моя Батьківщина. Пам’яті Олександра Авагяна» Олені 

Оганесян; тел.: (044) 4619056; (044)4619779, (097) 484 5801, (093) 488 5854, E-mail:  

ogelmi17@gmail.com 

4.8. У супровідних документах необхідно чітко вказати назву Конкурсу-

фестивалю, прізвище, ім'я та по батькові учасника й керівника, дату народження, 

повну домашню адресу, назву та адресу навчального закладу, клас (курс), місце 

роботи, контактні телефони та електронні адреси. 

Додаток:  Порядок проведення фестивалю на 3 с. 

 


