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Партнери фестивалю:  
Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА 
Регіональний медіа-центр Міністерства  оборони України 
 Єдиний Волонтерський Центр в м.Чернігові, ГО «МАРТ» 
Філія НСТУ «Чернігівська Регіональна  Дирекція» 
Теле радіо Агенція та інтернет газета «SVOBODA FM» 
Чернігівська обласна газета «Деснянська правда» 
Обласна молодіжна газета «ГАРТ» 
Міський сайт Gorod.cn. 
  

   Захід    відбудеться   за   підтримки  Чернігівської  ОДА   
28 квітня 2017 року  в приміщенні Кіно-культурного мистецького центру 
за адресою м. Чернігів вулиця Магістратцька, 3 (к-р ім. Щорса)  
 

 Реєстрації учасників  -  9.00 
Початок конкурсних прослуховувань – 10.00 
Гала – концерт переможців та гостей фестивалю - 18.00      



Анкета-заявка 
учасника Чернігівського обласного фестивалю-конкурсу 

української патріотичної пісні та поезії часів Революції Гідності та АТО  
«ЯНГОЛИ СВІТЛА» 

 
Назва колективу, ПІБ  виконавця чи читця: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Назва установи, яку представляє колектив, виконавець або читець: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Прізвище, ім’я та по батькові керівника_________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Прізвище, ім’я та по батькові концертмейстера 
__________________________________________________________________ 
Контактні телефони:________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Адреса: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Кількість учасників у колективі_______________________________________ 
 
Творча характеристика колективу, гурту, виконавця або читця: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Нагороди  (відзнаки) ________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Конкурсна програма:  (назва твору та ПІБ авторів музики та тексту) 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
 
З Положенням ознайомлений (а) 
підпис керівника (виконавця) _________________ 
 
«28» квітня 2017 р. 
 



ПРЕС - РЕЛІЗ 
Чернігівського обласного фестивалю-конкурсу української 
патріотичної пісні та поезії часів Революції Гідності та АТО 

«ЯНГОЛИ СВІТЛА» 
 

28 квітня 2017 ріку в  Кіно-культурному  мистецькому центрі з 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді за адресою м. Чернігів                  
вул. Магістрацька, 3 відбудеться Чернігівський  обласний фестиваль-конкурс 
української патріотичної пісні та поезії часів Революції Гідності та АТО 
«ЯНГОЛИ СВІТЛА».  

 
 Фестиваль ставить на меті:  популяризацію авторських пісенних та 
поетичних творів національно-патріотичного спрямування, а також  творів, 
які оспівують звитягу, мужність та подвиги наших воїнів-оборонців періоду 
Революції Гідності та АТО, виховання у підростаючого покоління любові до 
рідного краю, виявлення та підтримка молодих і талановитих авторів-
виконавців серед учасників АТО та громадськості. 

 Також однією із головних завдань даного заходу є формування 
національної свідомості, зміцнення та виховання у молодого покоління  
національної ідеї через авторську українську  патріотичну пісню та поезію. 

 
Головними завдання фестивалю є -  пропагування  та розвиток  у 

молодіжному середовищі авторської української патріотичної пісні та поезії, 
об’єднання зусилля державних установ та громадських організацій у справі 
патріотичного виховання підростаючого покоління та молоді, виявлення та 
доведення  до широкого загалу громадськості авторської  української 
патріотичної пісенної творчості та поезії, а також підтримка  творчих 
талантів молоді,  армійців та учасників АТО. 

 
Провідними організаторами фестивалю є:  Департамент культури і 

туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА, Обланий 
методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, Кіно-
культурний мистецький центр з патріотичного виховання дітей, юнацтва та 
молоді та Чернігівський обласний військовий комісаріат. 

 
Партнерами фестивалю будуть: Департамент сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської ОДА; Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської 
ради, ГО «МАРТ» м. Чернігів, Єдиний Волонтерський Центр в м. Чернігові 
та  Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО.   

 
Головними іформаційними партнерами заходу будуть: Регіональний 

медіа-центр Міністерства оборони України, телеканал  «ДИТИНЕЦЬ», Філія 
Національної Суспільної Телекомпанії України  «Чернігівська Регіональна 
Дирекція», Телерадіо Агенція та інтернет газета «SVOBODA.FM», 
обласна молодіжна газета «ГАРТ», обласна газета  «Деснянська Правда»та  
міський сайт Gorod.cn. 
        



 
Чернігівський обласний фестиваль української патріотичної пісні та 

поезії часів Революції Гідності та АТО  «ЯНГОЛИ СВІТЛА»  розпочне 
свою роботу з 10.00 конкурсними прослуховуваннями у приміщенні Кіно-
культурного мистецького центру з національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді (Блакитна зала), а також в рамках проведення фестивалю в 
холі Кіно-культурного мистецького центру  пройдуть виставки   
на кращу живописну композицію, графічну композицію та інші стилі з 
декоративно-прикладного мистецтва на теми Революції Гідності та АТО, 
фото-виставка «Україна переможе» (на основі фоторобіт з фронту АТО), 
виставка кращих малюнків дітей  ЗОШ Чернігова  «Наші герої»  та виставка 
речей та зброї загиблих героїв учасників АТО «Нескорені». 
 

Додаткову інформацію можна отримати за адресою та телефонами 
оргкомітету  фестивалю  «ЯНГОЛИ СВІТЛА»  за адресою м. Чернігів, вул.. 
Шевченка, 54 тел. (04622) 3-80-14 е-mail: onmckim@ukr.net 

 
Контактні особи  представників оргкомітету –  Макеєв Володимир 

Миколайович –(063) 434-38-27, (099) 724-18-67, (098) 512-99-71, Антошин 
Вадим Леонідович (066) 070-43-03 Заявки  на участь у фестивалі 
«ЯНГОЛИ СВІТЛА» приймаються та надсилаються  на електронну 
скриньку «ОМЦ навчальних закладів культури і мистецтв» onmckim@ukr.net 
до 25 квітня. 

 Добровільну фінансову допомогу для проведення та підтримки 
Обласного фестивалю української патріотичної пісні та поезії «ЯНГОЛИ 
СВІТЛА» можна здійснювати на дані реквізити: Чернігівський обласний 
осередок Національної хореографічної спілки України, код ЄДРПОУ: 
34567968, р/р 2600100016985, МФО 353649. Філія АТ «Укрексімбанк» в м. 
Чернігові. 
  

 Всім учасникам прибути 28 квітня, 2017 року в м. Чернігів до Кіно-
культурного центру з національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді   за адресою м. Чернігів, вул. Магістрацька, 3  для реєстрації на 9.00. 
Початок конкурсних прослуховувань о 10.00 в Блакитному залі. 

Ми раді будемо відкрити Ваші таланти! 

 
Інформацію підготував автор проекту,   
провідний методист з музичного жанру 
«Обласного методичного центру культури і мистецтв» 
Володимир Макеєв 
 
 



ПОЛОЖЕННЯ 
Чернігівського Обласного фестивалю-конкурсу української 
патріотичної пісні та поезії часів Революції Гідності та АТО 

«ЯНГОЛИ СВІТЛА» 
 

(28 квітня 2017 рік  Кіно-культурний мистецький центр з національно-
патріотичного виховання дітей та молоді м. Чернігів, вул. Магістрацька, 3) 

 
Мета  фестивалю-конкурсу: 

 
        - популяризація авторських пісенних та поетичних творів національно-
патріотичного спрямування, а також  творів, які оспівують звитягу, мужність 
та подвиги наших воїнів-оборонців періоду Революції Гідності та АТО; 
        - виховання у підростаючого покоління любові до рідного краю; 
        - виявлення та підтримка молодих і талановитих авторів-виконавців 
серед учасників АТО; 
        - формування національної свідомості, зміцнення та виховання у 
молодого покоління  національної ідеї через авторську українську  
патріотичну пісню та поезію; 
        - популяризувати в молодіжному середовищі інтерес до героїчного 
минулого українського народу;  
 

Головним завданням фестивалю є: 
 

        - пропагувати та розвивати  у молодіжному середовищі авторську 
українську патріотичну пісню та поезію; 
        - об’єднати зусилля державних установ та громадських організацій у 
справі патріотичного виховання підростаючого покоління та молоді; 
        - виявити і довести до широкого загалу громадськості авторську  
українську патріотичну пісенну творчість та поезію,  розвивати  та 
підтримувати творчі таланти  молоді,  армійців та учасників АТО; 
        - підтримка творчості  фіналістів заходу та кращих номерів  за  рішенням 
журі фестивалю  в подальшому  мистецькому житті Чернігівщини; 
       -  виявити та відзначити найкращі творчі колективи, окремих виконавців 
та читців поезії. 
 

Організатори фестивалю: 

Департамент культури і туризму, національностей та релігій 
Чернігівської ОДА;   

Обланий методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв; 
Кіно-культурний мистецький центр з патріотичного виховання дітей, 

юнацтва та молоді; 
Чернігівський обласний військовий комісаріат. 
 (За згодою вищеназваних  сторін до складу організаторів фестивалю 

можуть бути  залучені інші організації, які мають конкретні пропозиції і 
братимуть участь у реалізації спільно затвердженої програми фестивалю). З 



метою забезпечення ефективної організації та проведення фестивалю 
організатори створюють оргкомітет фестивалю та призначають журі.  

Склад журі та оргкомітету при потребі може бути зміненим 
організаторами фестивалю у ході підготовки. 

Партнери фестивалю: 

Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської ОДА; 
Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради; 
ГО «МАРТ»  м. Чернігів; 
Єдиний Волонтерський Центр в м. Чернігові; 
Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО. 

 
Іформаційні партнери: 

Регіональний медіа-центр Міністерства оборони України; 
Телеканал  «ДИТИНЕЦЬ»; 
Філія Національної Суспільної Телекомпанії України  «Чернігівська 
Регіональна Дирекція»; 
Теле-радіо Агенція та інтернет газета «SVOBODA.FM» 
Обласна молодіжна газета «ГАРТ»; 
Обласна газета  «Деснянська Правда»; 
Міський сайт Gorod.cn. 

 
Оргкомітет фестивалю 

 
- оргкомітет фестивалю здійснює весь необхідний обсяг роботи з 

підготовки, організації та проведення фестивалю; 
- оргкомітет призначає персональний склад журі, проводить збір заявок 

на участь у  фестивалі; 
- складає програму його проведення, призначає режисерську групу для 

заключного гала-концерту, залучає необхідних фахівців для ефективної 
підготовки та організації фестивалю, а також проводить роботу з пошуку  
меценатів та спонсорів;  

- складає перелік всіх необхідних затратних статей на проведення даного 
заходу (оренда  звуко-підсилюючого та  світлового обладнання, витрати на 
сувенірну продукцію та призи переможцям); 

- відповідає за рекламно-інформаційне забезпечення (преса, радіо, 
телебачення, дипломи, грамоти, оформлення сцени) 

 

Склад оргкомітету 
Голова оргкомітету – заступник голови та керівник апарату Чернігівської 

ОДА Романова Наталія Андріївна; 
Заступник голови оргкомітету – Директор Департаменту культури і 

туризму, національностей та релігій Левочко Олександр Володимирович; 
 



Члени оргкомітету: 

Сакир Світлана Володимирівна – заступник директора «ОМЦ навчальних 
закладів культури і мистецтв»; 

 Антошин Вадим Леонідович – завідуючий Кіно-культурним мистецьким 
центром з патріотичного виховання дітей та молоді м. Чернігова; 

Лільчицький Вадим Ігоревич - заступник військового Комісара по роботі 
з особовим складом Чернігівського обласного військового комісаріату; 

 Макеєв Володимир Миколайович  - провідний методист з музичного 
жанру «ОМЦ навчальних закладів культури і мистецтв». 

 Ткаченко Михайло Леонідович – заступник директора «ОМЦ навчальних 
закладів культури і мистецтв» з питань народної творчості та клубної роботи; 

Іванов Дмитро Йосипович – головний редактор обласної молодіжної 
газети «ГАРТ», заслужений журналіст України, Лауреат Національної премії 
України ім.. Т. Шевченка; 

Черешко Альберт Іванович - представник Державної служби України у 
справах ветеранів війни та учасників АТО. 

Журі фестивалю 
 

 Журі визначає та нагороджує кращі  гурти та окремих виконавців, 
надає оцінку творчого рівня виступів,  визначає лауреатів та рекомендує 
кращі номери для відбору на заключний  гала-концерт, а також  члени журі 
проводять методичні семінари та майстер-класи. 

Журі відзначає переможців за такими критеріями: 
а) оригінальність і гармонійність тексту і музики (образність, 

художність, патріотизм); 
б) оригінальність та майстерність виконання; 
в) змістовність навантаження тексту; 
г) оригінальність і досконалість музично-поетичної композиції; 
д) авторська обробка вже існуючої повстанської пісні або сучасного 

твору популярного виконавця чи гурту; 
е) належний, сценічно та емоційно втілений  рівень читання прози або 

віршованого матеріалу. 
Склад  журі фестивалю 

Голова журі  -  Роговець Лариса Вікторівна  завідуюча відділом 
академічного сольного співу Чернігівського музичного училища ім.. Л. М. 
Ревуцького, народна артистка України. 

Члени журі: 
Гришин Володимир Григорович – соліст обласного філармонійного 

центру фестивалів та концертних програм, заслужений артист України; 
Демиденко Маргарита Володимирівна  - завідуюча естрадним відділом 

Чернігівського музичного училища ім.. Л.М. Ревуцького;  
Сулімовський Сергій Васильович  - соліст обласного філармонійного 

центру фестивалів та концертних програм, заслужений артист України; 
Коцур Ольга  Олексіївна  - головний хормейстер  «ОМЦ навчальних 

закладів культури і митсецтв»; 
Биш Олексій Володимирович - актор Чернігівського обласного 

молодіжного театру, заслужений артист України; 



Іванов Дмитро Йосипович -  головний редактор обласної молодіжної 
газети «ГАРТ», заслужений журналіст України, Лауреат Національної Премії 
ім.. Т. Шевченка 

Маслов Олексій Вячеславович – старший редактор філії Національної 
Суспільної Телекомпанії України «Чернігівської Регіональної Диреккції»; 

Макеєв Володимир Миколайович - провідний методист з музичного 
жанру КЗ «ОМЦ навчальних закладів культури і мистецтв». Автор проекту.  
 

Учасники фестивалю 
- до участі у фестивалі запрошуються творчі  гурти, ансамблі, окремі 

виконавці та поети у творчості яких є авторські твори на теми Революції 
гідності та АТО (вокальні ансамблі, вокально-інструментальні ансамблі, малі 
форми, солісти та читці ); 

- учасники Революції Гідності, бойових дій та ветерани АТО, 
військовики ЗСУ;  

- окремі  виконавці, гурти, поети-читці,  що беруть участь у фестивалі-
конкурсі  поділяються на дві конкурсні групи ( до  І групи входять учасники 
цивільні особи, до ІІ групи  військовики ЗСУ, учасники та  ветерани АТО) 

Вік учасників фестивалю  необмежений. 
Професійні мистецькі колективи та виконавці можуть бути залучені до 

участі  у якості гостей фестивалю. 

Основні вимоги до учасників фестивалю 
- сучасна манера виконання, використання сучасних музичних 

напрямків та стилів: популярна та акустична музика, рок, джаз, реп; 
 - використання сучасних музичних інструментів та засобів ( клавішні 

інструменти, гітари, ударно-шумові інструменти, фонограми мінус); 
 - творчий підхід до розкриття  тематики виконуваних творів; 
 - стильність та оригінальність виконавця або гурту; 
 
Оцінка виступів учасників конкурсу  здійснюється 

високопрофесійним журі за такими критеріями: 
    - художній рівень та їх жанрова різноманітність;  
    - виконавська майстерність( виконавська техніка, культура звуку, манера 
виконання, втілення художнього образу тощо);  
    - сценічна культура, естетичність зовнішнього вигляду;  
    - якість фонограми та аранжування; 
    - належний сценічний виклад прози або віршованого матеріалу (для 
номінації читці). 
 
Основні номінації фестивалю 

1. Авторська патріотична пісня ( супровід під гітару або гурт чи 
фонограму мінус). 

2. Пісні Січових стрільців, УПА та твори сучасного характеру. 
3. Патріотична проза та поезія. 
 
 
 



Солісти-вокалісти: 
1. Обов’язковий твір:  пісня січових стрільців, УПА або сучасний твір  

відомих авторів-виконавців  чи гуртів нашого часу, присвячений учасникам 
та подіям Революції Гідності та героям АТО; 
      2. Авторська пісня патріотичного спрямування. 
                                                                                                             (час виступу – до 7 хв.) 

Вокальні  ансамблі, малі форми та гурти: 
1. Обов’язковий твір:  пісня січових стрільців, УПА або сучасний твір  

авторів-виконавців чи гуртів нашого часу, присвячений учасникам та подіям 
Революції Гідності та героям АТО; 

2. Авторська пісня патріотичного спрямування . 
                                                                                             (час виступу – до 7 хв.) 

 Інструментальні ансамблі (естрадні та народні) 
      1. Обов’язкові твори:  на конкурсний огляд представляються два твори 
або попурі з творів патріотичної тематики. 
                                                                              (час виступу – до 7 хв.) 

Читці прози або поетичного матеріалу 
1. Кожен автор виконує 2 твори патріотичної тематики. Один із творів 

має бути авторським.                                (час виступу – до 7 хв.) 
                                          

Підсумки конкурсу  
Нагородження учасників дипломами лауреатів, спеціальними та 

заохочувальними призами проводиться на підставі рішення журі на Гала-
концерті. 

Рішення журі має остаточний характер і перегляду не підлягає.  
Учасники фестивалю можуть бути нагороджені дипломами за участь у 

заході, призами та сувенірною продукцією від окремих підприємств, 
спонсорів, меценатів, а також громадських та інших організацій.  

Всі нагороди погоджуються з журі фестивалю. 
 

Інші заходи: 
       В рамках фестивалю проходять виставки  у приміщення Кіно-

культурного мистецького центру з національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді:  

-  на кращу живописну композицію, графічну композицію та інші стилі з 
декоративно-прикладного мистецтва на теми Революції Гідності та АТО; 

- фото-виставка «Україна переможе» (на основі фоторобіт з фронту 
АТО); 

 - виставка кращих малюнків дітей з ЗОШ Чернігова  «Наші герої»  ;  
 - виставка речей та зброї загиблих героїв учасників АТО «Нескорені». 

                        
Фінансування фестивалю 

Витрати на підготовку, організацію та проведення Обласного 
фестивалю-конкурсу української патріотичної пісні та поезії часів Революції 
гідності  та АТО  «Янголи світла»  несуть організатори, котрі можуть 
залучати кошти, згідно затвердженого кошторису, що виділить Чернігівська 



ОДА, а також фінансову підтримку  спонсорів, доброчинців, волонтерів та 
інших  людей не байдужих до патріотичної теми. 

Оргкомітет фестивалю забезпечує організацію  інформаційно-
рекламних заходів перед проведенням  фестивалю, провадить роботу зі ЗМІ 
та підготовку, організацію і  проведення святкового гала-концерту згідно 
затвердженого кошторису та умов даного Положення. 
      

Перебування учасників фестивалю у м. Чернігові: 
Транспортні витрати на проїзд учасників, їх харчування  здійснюються  

за рахунок учасників або установи, що їх відряджає. 
Учасники фестивалю перебувають у Чернігові один день 28 квітня 2017 

року (день свого виступу) за кошти установи, що відряджає або власні. 
   

Гала-концерт та церемонія нагородження  лауреатів 
відбудеться 28 квітня  2017 р.  у приміщенні Кіно-культурного мистецького 
центру у Блакитному залі (за адресою м. Чернігів вул. Магістрацька, 3) 

Переможці у своїх номінаціях отримують звання лауреатів та будуть  
нагороджені  відповідними дипломами та пам’ятними подарунками. Всі інші 
учасники отримають дипломи за участь та сувеніри. 
 
         Інформація  для учасників, контакти представників оргкомітету                          

Додаткову інформацію можна отримати за адресою та телефонами 
оргкомітету  фестивалю  «ЯНГОЛИ СВІТЛА»  за адресою м. Чернігів, вул.. 
Шевченка, 54 тел. (04622) 3-80-14 е-mail: onmckim@ukr.net  
 

Контактні особи  представників оргкомітету –   
Макеєв Володимир Миколайович –(063) 434-38-27, (099) 724-18-67, 

(098) 512-99-71,  
Антошин Вадим Леонідович (066) 070-43-03 

   
   Заявки  на участь у фестивалі «ЯНГОЛИ СВІТЛА» приймаються та 
надсилаються  на електронну скриньку «ОМЦ навчальних закладів культури 
і мистецтв» onmckim@ukr.net до 25 квітня. 
  Добровільну фінансову допомогу для проведення та підтримки 
Обласного фестивалю української патріотичної пісні та поезії «ЯНГОЛИ 
СВІТЛА» можна здійснювати на дані реквізити: 

Чернігівський обласний осередок Національної хореографічної спілки 
України, код ЄДРПОУ: 34567968, р/р 2600100016985, МФО 353649. Філія АТ 
«Укрексімбанк» в м. Чернігові. 

 Всім учасникам прибути 28 квітня, 2017 року в м. Чернігів до Кіно-
культурного центру з національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді   за адресою м. Чернігів, вул. Магістрацька, 3  для реєстрації на 9.00. 
Початок конкурсних прослуховувань о 10.00 в Блакитному залі. 


