МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13

29.12.2018 № 22.1/10-6809
На № _____________ від _________
Заклади післядипломної педагогічної освіти
Заклади освіти
26 січня 2019 року в м. Острог відбудеться ХІV Всеукраїнський фестиваль
Різдвяних піснеспівів. Організатори заходу: Національний університет
«Острозька академія» та Державна наукова установа «Інститут модернізації
змісту освіти».
Всеукраїнський фестиваль Різдвяних піснеспівів проводиться з метою
збереження і розвитку різдвяних традицій України, підвищення духовнокультурного рівня населення, посилення ролі народної творчості, літератури,
мистецтва у формуванні світогляду та естетичних смаків молодого покоління
і суспільства загалом; обміну досвідом роботи із залучення молодого і
старшого покоління до збереження народних традицій та обрядів.
До участі у фестивалі запрошуються світські і духовні, дитячі, шкільні,
аматорські, професійні творчі колективи, хори та ансамблі з усієї України без
вікових обмежень. Учасники фестивалю представляють не більше трьох
різдвяних піснеспівів. Виступи можуть виконуватись як a cappella, так із
супроводом.
Адреса проведення: Національний університет «Острозька академія»,
35800 Рівненська область, м. Острог, вул. Семінарська, 2 (студентськовикладацький храм преп. Федора Острозького). Заїзд учасників із 09:00,
виступи творчих колективів розпочинаються о 10:00.
Заявки на участь у фестивалі просимо надсилати на e-mail:
yu.polon04@gmail.com до 15 січня 2019 р.
Контактні особи: Юлія Гефтер 0964243494, Світлана Власова 0671045737.
Положення про ХІV Всеукраїнський фестиваль різдвяних піснеспівів та
реєстраційна форма учасника додається.
Участь у фестивалі безкоштовна. Витрати на проїзд та проживання за
рахунок сторони, що відряджає.
Заступник директора

Лещик Н.В. (044)248-25-19

К. М. Левківський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Національного університету
«Острозька академія»
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ПОЛОЖЕННЯ
про ХІV Всеукраїнський фестиваль Різдвяних піснеспівів
у Національному університеті «Острозька академія»
26 січня 2019 року
1. Загальні положення
1. Всеукраїнський фестиваль Різдвяних піснеспівів відбувається щороку
в студентсько-викладацькому храмі преп. Федора Острозького Національного
університету «Острозька академія».
2. Засновником та організатором фестивалю є настоятель та актив
студентсько-викладацького храму преп. Федора Острозького Національного
університету «Острозька академія».
2. Мета фестивалю
Фестиваль Різдвяних піснеспівів проводиться з метою збереження і
розвитку різдвяних традицій нашого краю та України, підвищення духовнокультурного рівня населення, посилення ролі народної творчості, літератури,
мистецтва у формуванні світогляду та естетичних смаків молодого покоління
та суспільства загалом; обміну досвідом роботи із залучення молодого і
старшого покоління до збереження народних традицій та обрядів.
3. Учасники фестивалю
Для участі у фестивалі запрошуються світські і духовні, дитячі, шкільні,
аматорські, професійні творчі колективи, хори та ансамблі з усієї України
(вікових обмежень немає).
4. Порядок проведення фестивалю
1. ХІV Всеукраїнський фестиваль Різдвяних піснеспівів відбудеться в
суботу, 26 січня 2019 року в студентсько-викладацькому храмі преп. Федора
Острозького Національного університету «Острозька академія» за адресою:
35800 Рівненська область, м. Острог, вул. Семінарська, 2
з 9:00 – заїзд учасників
з 10:00 – виступи творчих колективів.
2. Підготовчу роботу щодо організації та проведення фестивалю здійснює
актив студентсько-викладацького храму преп. Федора Острозького
Національного університету «Острозька академія» та волонтери.
5. Організаційний комітет
Оргкомітет зобов’язується:
– розробити положення про фестиваль;
– провести рекламно-інформаційну роботу;
– підготувати сценарій фестивалю;
− укласти програму фестивалю;

– організувати перебування учасників фестивалю в м. Острозі, при
необхідності організувати ночівлю;
– забезпечити охорону та громадський порядок під час проведення заходу;
– залучити спонсорську допомогу для організації фестивалю;
– виготовити дипломи для нагородження учасників фестивалю.
6. Умови участі у фестивалі
1. У фестивалі можуть брати участь творчі колективи, хори та ансамблі з
усієї України.
2. Учасники фестивалю представляють не більше трьох різдвяних
піснеспівів.
3. Виступи можуть виконуватись як a cappella, так із супроводом.
4. Заявки на участь у фестивалі приймаються до 15 січня 2019 р. за адресою
yu.polon04@gmail.com Реєстраційна форма у додатку.
Довідки за тел. 096 424 3494 (Гефтер Юлія); 067 104 5737 (Власова
Світлана).
5. При необхідності учасники фестивалю можуть переночувати в м. Острозі.
Про це потрібно повідомити заздалегідь.
7. Нагородження
Учасники фестивалю
відзнаками.

нагороджуються

дипломами

та

пам’ятними

Протоієрей Василь (Жуковський),
настоятель студентсько-викладацького храму
преп. Федора Острозького Національного університету
"Острозька академія", голова оргкомітету

Додаток до ПОЛОЖЕННЯ
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА
ХІV Всеукраїнського фестивалю Різдвяних піснеспівів
26 січня 2019 року
1. Ім'я та прізвище соліста або повна назва колективу
2. ПІБ керівника колективу (концертмейстера)
3. Контактні дані (№ телефону, e-mail)
4. Місто (село), область
5. Назва навчального закладу (установи, підприємства)
6. Кількість учасників із керівником
7. Побажання та пропозиції організаторам фестивалю

