
Лист від Музичних Керівників — A Note from the
Music Directors
Thank you for your interest in joining the musical staff of Kobzarska Sich 2019 (KS 2019). We 
have an engaging program planned for our 40th Anniversary year, and empowered by a high 
caliber of instruction, we can all work together to ensure that campers return home with a greater 
appreciation of the bandura and its musical tradition. 

Selection of musical staff will be based on (1) artistic and teaching ability, (2) ability to develop 
and execute engaging and appropriate lesson plans, and (3) leadership qualities. This form will 
take approximately 30 minutes to complete. Please note that the application you submit will stay 
on file with KS for at least three years.

We understand that taking time from your work or school is a big sacrifice. The general 
honorarium structure for KS 2019 is as follows: Full-time instructor for two full weeks $800; Full-
time assistant instructor for two weeks $500; Full time instructor for one week $450; Sacred 
music workshop instructor $300.  All meals and lodging are also provided to the instructors.  
Details of honorarium and responsibilities will be outlined in a contract that instructors will sign 
with KS 2019.

This application can be submitted through this form or through the PDF on the website, 
www.banduracamp.org. Applications must be received by March 1, 2019. If there is anything 
you'd like to share with the KS19 Administrative Team or Musical Directors, there will be space in 
the final section of this application. If you have any questions, please email ks@bandura.org.

Respectfully,

Julian Kytasty and Oleh Mahlay
Music Directors

Alexandra Holowatyj, Mykola Murskyj, and Anatoli Murha
Administrators

--

Дякуємо за Вашу зацікавленість приєднатися до музичних інструкторів Кобзарської Січі 
2019 року. У нас є цікава програма запланована на 40-й ювілейний рік, а з Вашим високим 
рівнем викладання, ми зможемо досягнути яскравого результату, щоб наші таборовики 
поїхали додому з більш розвинутим вмінням гри на бандурі та глибшим розумінням її 
музичної традиції.

Вибір ланки інструкторів базуватиметься на (1) художньому рівні та рівні викладання, (2) 
здатності розробляти та виконувати привабливі та відповідні плани уроків та (3) лідерський 
хист. Заповнення цієї форми займе приблизно 30 хвилин Вашого часу. Зверніть увагу, що 
подана Вами заявка залишиться на файлі з KS не менше трьох років.

Ми розуміємо, що Ваш літній час — це велика пожертва. Попередня запланована сума 
гонорарів для  інструкторів на KS2019 така: Інструктор впродовж двох повних тижнів $800; 
Асистент інструктора на два повні тижні $500; Інструктор на повний робочий день на один 
тиждень $450; Інструктор курсу духовної музики $300. Харчування та проживання для 
інструкторів та асистентів за рахунок організаторів KS2019. Остаточні деталі про гонорар та 
обов'язки будуть викладені в Індивідуальному контракті.



Ця заявка може бути подана через цю форму або через PDF на веб-сайті 
www.banduracamp.org. Заявки повинні надходити до 1 березня 2019 року. Радо приймемо 
Ваші побажання до адміністрації та музичних керівників KS2019, для цього в передбачено  
місце в останньому розділі форми. Якщо у Вас виникли запитання, надішліть листа на 
адресу ks@bandura.org.

З повагою,

Юліян Китастий та Олег Махлай
Музичні Керівники

Аля Головата, Микола Мурський, Анатолій Мурга
Адміністратори

* Required

Email address *1. 

Administrative Information — Адміністративні Дані

First and last name — Ім'я та прізвище
(латинкою) *

2. 

Date of birth — Дата народження *

Example: December 15, 2012

3. 

Phone number — Номер телефону *4. 

Gender — Стать *
Mark only one oval.

Male — Чоловіча

Female — Жіноча

5. 

Citizenship — Громадянство *
Mark only one oval.

American Citizenship — Громадянство США

No U.S. citizenship, but I will be able to legally travel to the U.S. for camp. — Не
громадянин США, але матиму дозвіл легального в’їзду до США на табір.

Other:

6. 



Мови — Languages *
Mark only one oval per row.

Can speak and
read fluently —
Плинно говорю,

читаю

Can speak and read
fairly well — Досить
добре говорю і

читаю

Still learning!
— Ще
вчуся!

N/A
—
Н/З

Ukrainian —
Українська Мова
English —
Англійська Мова
Other language 1
(indicate below) —
Інша Мова 1
(вказати внизу)
Other language 2
(indicate below) —
Інша Мова 2
(вказати внизу)

7. 

Music skills and abilities — Музичні вміння



Which of the following positions are you applying for? — На які з перелічених
позицій Ви подаєте заяву?
Check all that apply.

Top choice(s) —
Першочерговий

вибір

Secondary
choice(s) —
Другорядний
вибіри

Backup
choice(s) —
Резервний
варіант

Bandura Instructor —
Інструктор Бандури
Bandura Assistant Instructor
— Помічник Інструктора
Choral Workshop Instructor
— Інструктор Хорового
Курсу
Vocal Coach — Викладач
вокалу
Musical Director — Музичний
Керівник
Conductor — Диригент
Sacred Music Workshop,
Choral Instructor —
Хормейстер курсу духовної
музики
Sacred Music Workshop,
Liturgics Lecturer — Лектор
на курсі духовної музики
Composer/Arranger —
Композитор/Аранжувальник
Music Theory Teacher —
Вчитель теорії музики
Ukrainian Culture Specialist
— Спеціаліст з української
культури
Folk Instrument Instructor —
Інструктор народного
інструмента

8. 



Please mark and rate your MUSIC SKILLS for teaching purposes (provide detail below,
as appropriate). — Позначте та оцініть ваші МУЗИЧНІ ВМІННЯ в навчанні (надайте
детальну інформацію нижче, якщо потрібно). *
Mark only one oval per row.

Expert —
Спеціаліст

Proficient —
Досвідчений/а

Moderately
Proficient —
Обізнаний/а

Emerging
— Вчуся

Not
Applicable

— Не
відповідає

Bandura, Technical
Exercises — Бандура,
Технічні Вправи
Bandura, One-on-one
Instruction — Бандура,
Індивідуальний
Інструктор
Bandura, Nail
Craftsman — Бандура,
майстер з
виготовлення нігтів
Bandura, Group
Instructor — Бандура,
Інструктор Групи
Bandura, Kharkiv Style
Instructor — Бандруа,
Інструктор
Харківського Способу
гри
Performance
Management (setting
up speakers, mix
board, microphones) —
Менеджмент і
Управління
(налаштування
аудіосистем, мікшерів,
мікрофонів)
Conducting —
Диригування
Organizing Lessons
and Instructors —
Організація лекцій та
навчання інструкторів
Vocals, soloist —
Вокал, соліст
Vocals, instructor —
Вокал, викладач
Vocals, chamber coach
— Вокал, камерний
тренер
Vocals, section leader
— Вокал, лідер партії

9. 



Choral singer —
Хоровий
співак/співачка
Instructor of a Folk
Instrument (specify
below) — Інструктор
Народного
Інструмента
Bandura, composer
and arranger —
Бандура, композиція
та аранжування
Choral composer and
arranger — Хор,
композиція та
аранжування
Vocal composer and
arranger — Вокал,
композиція та
аранжування
General composer and
arranger — Залальні
композиція та
аранжування
Vocals, technique and
warmups — Вокал,
техніка та вправи
Eurhythmics/Dalcroze
— Евритміка/Далькроз
Yoga — Йога
Culture lecturer —
Викладати Культури
Lecturing on Liturgics,
Sacred Music
Workshop
— Викладати літургіку,
Курс духовної музики
Text drilling/Diction
— Вправи тексту,
дикції
Camp counselor
— Таборовий
виховник
Knowledge of Child
Psychology — Знання
дитячої психології

Expert —
Спеціаліст

Proficient —
Досвідчений/а

Moderately
Proficient —
Обізнаний/а

Emerging
— Вчуся

Not
Applicable

— Не
відповідає



Expert —
Спеціаліст

Proficient —
Досвідчений/а

Moderately
Proficient —
Обізнаний/а

Emerging
— Вчуся

Not
Applicable

— Не
відповідає

Organizing and leading
free-time activities for
teenagersОрганізація
та проведення заходів
для підлітків
Audio Engineering —
Аудіотехніка
Photography and Video
— Фотографія та
відео
Other (indicate below)
— Інше (розкажіть
нижче)

What other instruments do you play? — На яких ще інструментах Ви граєте?
Check all that apply.

Guitar — Гітара

Violin — Скрипка

Tsymbaly — Цимбали

Sopilka — Сопілка

Keyboards — Клавішні

Kobzarska bandura — Старосвітська бандура

Other:

10. 

Are there any other musical skills and abilities you may be able to use at Sich? — Чи
маєте Ви інші музичні здібності, які Ви б могли використувати на Січі?

11. 

Short Answer Section — Розділ Коротких Відповідей

Tell us a little about your teaching
philosophy. — Розкажіть нам дещо про
Ваш підхід до викладання. *

12. 



(Optional) Provide an opinion as to how you see Kobzarska Sich developing over the
next 5 years. — (Необов'язково) Просимо подати думки про Ваше бачення
розвитку Кобзарської Січі протягом наступних 5 років.

13. 

What are the one or two most important
teaching elements / skills you have that
can most impact the students at Kobzarska
Sich? — Які навчальні елементи /
навички (один або два) є у Вас, що
можуть найбільше вплинути на
студентів Кобзарської Січі? *

14. 

Please upload your resume (PDF preferred, 1 page). — Будь ласка, завантажте своє
Резюме - Curriculum Vitae (бажано PDF, 1 ст.).
Files submitted:

15. 

If not on your resume, please tell us the
bandura and music camps you have been
involved with. — Якщо це не вказано у
Вашому резюме, перелічіть попередні
табори бандури або музичні табори, де
Ви викладали. *

16. 

Certification — Засвідчення



*
Mark only one oval per row.

Yes — Так No — Ні

I understand the rules and
responsibilities of the positions for
which I'm applying. — Я розумію
правила та обов'язки посади, на
яку я подаюся.
I understand that all staff over 18
years old must undergo a
background check. — Я розумію,
що всі співробітники віком від 18
років повинні пройти перевірку.
I understand a CPR/First Aid
course may be provided before
camp, and I agree to participate in
the course if offered. — Я
розумію, що курс СЛР/Першої
Допомоги може бути наданий
перед табором, і я погоджуюся
брати участь у курсі, якщо це
пропонується.
I have reviewed the warning signs
of bullying at
https://www.stopbullying.gov/at-
risk/warning-signs/index.html — Я
переглянув(ла) попереджувальні
ознаки насильства/залякування
за адресою
https://www.stopbullying.gov/at-
risk/warning-signs/index.html.

17. 

Do you have any of the following certifications? — Чи у Вас є такі сертифікати?
Check all that apply.

Current CPR Certification — Поточна сертифікація СЛР

Current First Aid Certification — Поточна сертифікація першої допомоги

Current SCUBA Certification — Поточна сертифікація SCUBA

Current EMT Certification — Поточна сертифікація працівника Швидкої допомоги

Current Lifeguard Certification — Поточна сертифікація рятувальника

Other:

18. 



Powered by

Is there anything else you'd like to share
with the KS19 Administrative Team or the
Musical Directors? — Чи є ще щось, чим
Ви хотіли б поділитися з адміністрацією
KS19 або з музичними директорами?

19. 

Thank you! Дякуємо!
Thank you for submitting your application. The administrative staff and musical directors will 
evaluate your application. If selected, you'll get a phone call and an email with the the necessary 
registration paperwork, background check waiver, and so on. If you have any questions, please 
write to ks@bandura.org. 

Дякую за подання Вашої заявки. Адміністрація та музичні керівники оцінять Вашу заявку. 
Якщо Вас буде відібрано, Ви отримаєте телефонний дзвінок та електронного листа з 
необхідною реєстраційною документацією, інформацію про перевірку, тощо. Якщо у Вас є 
будь-які питання, пишіть на ks@bandura.org.


