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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ МОЛОДІ, ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ 

О . О ^ . м. Запоріжжя № р5Н 

Про проведення обласного конкурсу творчості патріотичного спрямування 
«Спадщина» 

Керуючись Положенням про Управління молоді, фізичної культури та 
спорту Запорізької обласної державної адміністрації, затвердженим 
розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 27 
вересня 2013 року № 462 та з метою формування у молоді патріотизму, 
національної гідності, підтримки обдарованої, талановито молоді і діяльності 
клубів, центрів, громадських об'єднань та організацій патріотичного напряму 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити новий перелік номінацій обласного конкурсу творчості 
патріотичного спрямування «Спадщина» (додаток 1). 

2. Затвердити Графік проведення обласного конкурсу творчості 
патріотичного спрямування «Спадщина» (додаток 2). 

3. Начальникам відділів освіти, відділів молоді, фізичної культури та 
спорту районних державних адміністрацій забезпечити проведення районних 
та зональних турів обласного конкурсу творчості патріотичного спрямування 
«Спадщина». 

4. Рекомендувати виконавчим комітетам міст обласного значення 
сприяти проведенню міських та зональних турів обласного конкурсу 
творчості патріотичного спрямування «Спадщина». 

* 

5. Наказ набирає чинності через 10 днів після реєстрації, але не раніше 
його офіційного опублікування. 

В.о. начальника Управління О.В. Гнипа 



Додаток 1 
Новий перелік номінацій 

обласного конкурсу творчості патріотичного спрямування «Спадщина» 

Конкурс проводиться з урахуванням категорії («Ліга Дебютантів», 
«Ліга Лауреатів») за номінаціями: 

- Українська народна пісня (номінація вокального жанру, що 
включає фольклорні пісні часів українського національного 
відродження, що збереглися в колективній усній народній 
творчості); 

- Класика патріотичної пісні (номінація вокального жанру, що 
включає українські естрадні патріотичні пісні, створені до 
початку Революції Гідності в Україні); 

- Пісні народжені АТО (номінація вокального жанру, що включає 
українські сучасні патріотичні пісні, будь-якого музичного 
стилю, присвячені подіям 2013-2017 років на сході України); 

- Авторська пісня (номінація вокального жанру, що включає 
українські патріотичні пісні будь-якого музичного стилю, 
виконані автором музики та (або) тексту слів); 

- Коли співають солдати (номінація вокального жанру, що 
включає українські патріотичні пісні будь-якого музичного 
стилю, виконані особою, або групою осіб, які проходять службу в 
лавах Збройних сил України, або мають статус учасника бойових 
дій(АТО); 

- Народна хореографія (номінація хореографічного жанру, що 
включає хореографічні композиції, які побудовані на фольклорі, 
народних традиціях, звичаях і обрядах українського народу та 
включають як традиційні, так і нові форми у народній 
хореографії); 

- Сучасна хореографія (номінація хореографічного жанру, що 
включає хореографічні композиції будь-якого стилю та жанру, 
виконані під супровід фонограми сучасної української музики). 



Додаток 2 
Графік 

проведення обласного конкурсу 
творчості патріотичного спрямування «Спадщина» 

Дату, час, місце проведення районних турів визначають відділи 
освіти, відділи у правах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації та 
міськвиконкомів. 

Зональні тури 
I зона 

Заявки Цодаються до 13 березня 2017 р. до управління сім'ї, молоді 
та спорту Мелітопольської МР. 

Місце та дата проведення: м. Мелітополь, Палац культури 
«Залізничників» -16 березня 2017 р. 

Запрошуються учасники наступних міст і районів: 
1. м. Мелітополь 
2. Мелітопольський район 
3. Якимівський район 
4. Приазовський район 
5. Веселівський район 

II зона 
Заявки подаються до /5 березня 2017 р. до відділу молоді та спорту 

Бердянської МР. 
Місце та дата проведення: м. Бердянськ, Будинок культури 

«Невтехімік» - 22 березня 2017 р. 
Запрошуються учасники наступних міст і районів: 
1. м. Бердянськ 
2. Бердянський район 
3. Приморський район 

III зона 
Заявки подаються до 16 березня 2017 р. до відділу у справах молоді 

та спорту Токмацької МР. 
Місце та дата проведення: м. Токмак, Токмацький міський будинок 

культури - 23 березня 2017 р. 
Запрошуються учасники наступних міст і районів: 
1. м. Токмак 
2. Токмацький район 

, , і 
3. Чернігівський район 
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IV зона 
Заявки подаються до 17 березня 2017 р. до відділу молоді, фізичної 

культури та спорту Оріхівської РДА. 
Місце та дата проведення: м. Оріхів, Районний будинок культури -

24 березня 2017 р. 
Запрошуються учасники наступних міст і районів: 
1. Оріхівський район 
2. Новомиколаївський район 

Узона 
Заявки подаються до 22 березня 2017 р. до КЗ «Обласний центр 

патріотичного виховання молоді» ЗОР. 
Місце та дата проведення: м. Запоріжжя, КУ «Запорізький обласний 

центр молоді» ЗОР - 29 березня 2017 р. 
Запрошуються учасники наступних міст і районів: 
1. Вільнянський район 
2. Запорізький район 

VI зона: 
Заявки подаються до 29 березня 2017 р. до відділу освіти, молоді та 

спорту Михайлівської РД А. 
Місце та дата проведення: см. Михайлівка, Районний будинок 

культури - 05 квітня 2017 р. 
Запрошуються учасники наступних міст і районів: 
1. Михайлівський район 
2. Василівсьіфй район _ 
3. Великобілозерський район 
4. Кам'янко-Дніпровський район 
5. м. Енергодар 

VII зона 
Заявки подаються до 31 березня 2017 р. до відділу освіти, молоді та 

спорту Пологівської РДА. 
Місце та дата проведення: м. Пологи, Міський будинок культури 

«Гірник» - 07 квітня 2017 р. 
Запрошуються учасники наступних міст і районів: 
1. м. Пологи 
2. Пологівський район 
3. Гуляйпільський район 
4. Розівський район 
5. Більмацький район 



VIII зона 
Заявки подаються до 05 квітня 2017р. до департаменту спорту, сім'ї 

та молоді Запорізької МР. 
Місце та дата проведення: м. Запоріжжя, Палац культури «Орбіта» -

12 квітня 2017 р. 
Запрошуються учасники наступних районів м. Запоріжжя: 
1. Дніпровський 
2. Вознесенівський 
3. Хортицький 
4. Заводський 
5. Олександрівський 
6. Шевченківський 
7. Комунарський 

Фінальний тур нагородження переможців відбудеться 20 квітня 
2017 року у м. Запоріжжя 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Управління молоді, фізичної 
культури та спорту Запорізької 
обласної державної адміністрації 

ЗАРЕЄСТРОВАНО 
В ГОЛОВНОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ 

УПРАВЛІННІ ЮСТИЦІЇ 
У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 

» ^ 2О/0~р. за 
Уповноважена особа органу державної 
реєстрації 

(Підпис) 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення обласного конкурсу 

творчості патріотичного спрямування «Спадщина» 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Обласний конкурс творчості патріотичного спрямування «Спадщина» 

(надалі - Конкурс) проводиться на виконання Обласної програми 

патріотичного виховання молоді на 2012-2016 роки, затвердженої рішенням 

Запорізької обласної ради від 24 листопада 2011 року № 10. 

Організатором Конкурсу є Управління молоді, фізичної культури та 

спорту Запорізької обласної державної адміністрації, комунальний заклад 

«Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради. 

II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

2.1. Метою Конкурсу є формування у молоді патріотизму, національної 

гідності; підтримка обдарованої, талановитої молоді; підтримка діяльності 

клубів, центрів, громадських об'єднань та організацій патріотичного напряму. 
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2.2. Завданням Конкурсу є привернення суспільної уваги до проблеми 

патріотичного та духовного виховання молоді; надання можливості 

представникам талановитої молоді реалізувати свій творчий потенціал. 

III. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

3.1. У Конкурсі можуть приймати участь аматорські, професійні 

виконавці та творчі колективи. До категорії «Аматори» відносяться 

індивідуальні чи колективні творчі виступи непрофесійних творчих працівників 

або колективів. До категорії «Професіонали» відносяться індивідуальні чи 

колективні творчі виступи професійних творчих працівників або колективів. 

3.2. У Конкурсі приймають участь учасники віком від 14 до 35 років. 

Для хореографічних колективів та виконавців хореографічних номерів вік 

не обмежується. 

3.3. Заявки на участь у Конкурсі подаються учасниками та керівниками 

творчих колективів за формою, згідно додатку 1, до відділів освіти, відділів 

молоді, фізичної культури та спорту районних державних адміністрацій, 

виконавчих комітетів міст обласного значення відповідної зони. 

Відомості надаються із урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

IV. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

4.1. Конкурс проводиться в три тури: районний (міський), зональний і 

обласний. 

Районний (міський) тур проводиться на рівні районів (міст) Запорізької 

області. 
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Зональні тури проводяться щорічно протягом березня - квітня у 

відповідних зонах Запорізької області. Дата, час та місце проведення зональних 

турів визначається наказом Управління молоді, фізичної культури та спорту 

Запорізької обласної державної адміністрації. 

Обласний тур та нагородження переможців проводиться щороку у другій 

половині квітня у м. Запоріжжя. 

4.2. Конкурс проводиться з урахуванням категорії (аматор, професіонал) 

за номінаціями: 

вокальний жанр - українська народна пісня; 

вокальний жанр - сучасна патріотична пісня; 

вокальний жанр - військово-патріотична пісня; 

вокальний жанр - авторська пісня (класична авторська пісня, естрадна 

авторська патріотична пісня будь якого музичного стилю); 

вокальний жанр - «Коли співають солдати» військово-патріотична або 

патріотична пісня; 

хореографічний жанр - народна хореографія (український народний 

танок); 

хореографічний жанр - сучасна хореографія (танок патріотичної 

тематики). 

Учасники Конкурсу, готують одну пісню або танцювальну композицію за 

обраною тематикою. Час виступу складає не більше п'яти хвилин. Тема 

виступу для вокального і хореографічного жанру повинна відповідати згальній 

темі Конкурсу. 

Виступи учасників Конкурсу у номінаціях «українська народна пісня», 

«сучасна патріотична пісня», «військово-патріотична пісня», «авторська пісня» 

можуть супроводжуватись танцювальною групою. 

Конкурсний виступ учасників здійснюється з використанням фонограми. 
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4.3. Порядок виступу на зональному турі Конкурсу визначають відділи 

освіти, відділи молоді, фізичної культури та спорту районних державних 

адміністрацій, виконавчих комітетів міст обласного значення відповідної зони, 

що забезпечують прийом заявок. 

4.4. Учасникам зонального туру необхідно мати музичний супровід, який 

може транслюватись з СО - диску (формат аудіо СО, тип диску СБ-Я). 

4.5. Учасники зонального туру, що стали переможцями, по закінченню 

Конкурсу подають заявку на участь в обласному турі Конкурсу до 

комунального закладу «Обласний центр патріотичного виховання молоді» 

Запорізької обласної ради разом із фонограмою музичного супроводу. Зразок 

оформлення подання диску наведено у додатку 2. 

4.6. Репертуар, який було представлено журі під час зонального туру, в 

обласному турі не змінюється. 

4.7. Порядок виступу в обласному турі Конкурсу визначає комунальний 

заклад «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної 

ради. Репертуар учасників має відповідати поданій заявці. 

V. УМОВИ ТА КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

5.1. Для визначення переможців Конкурсу створюється журі, склад якого 

затверджується наказом Управлінням молоді, фізичної культури та спорту 

Запорізької обласної державної адміністрації. До складу журі можуть входити 

фахівці в галузі культури та мистецтва, режисери, вокалісти та хореографи (за 

згодою). 

5.2. Критерії визначення переможців Конкурсу. 
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Визначення переможців Конкурсу здійснюється за 10-бальною системою, 

мінімальна оцінка - 1 бал; максимальна - 10 балів. 

Критерії оцінювання вокального жанру: 

виконавська майстерність (техніка, культура звуку); 

виразність, емоційність, динаміка виконання; 

сценічна культура; 

відповідність сценічного костюму та музичного супроводу. 

Критерії оцінювання хореографічного жанру: 

художній рівень постановки; 

виразність, емоційність, динаміка виконання танцю; 

відповідність сценічного костюму та музичного супроводу; 

сценічна культура. 

VI. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ 

6.1. Нагородження переможців Конкурсу проводиться за категоріями 

аматор, професіонал за встановленими у пункті 4.2. розділу IV цього 

Положення номінаціями. 

По кожній номінації визначаються І, II, III місця по 2 переможця на кожне 

місце: одне - в категорії аматор та одне - в категорії професіонал. За рішенням 

журі визначається володар «Гран-прі», володар призу «Глядацькі симпатії». 

6.2. Переможці Конкурсу отримують призи в урочистій обстановці. 

Н.Ф.Власова 

Начальник Управління 
молоді, фізичної культури 
та спорту Запорізької обласної 
державної адміністрації 



Додаток 1

до Положення про проведення
обласного конкурсу творчості 
патріотичного спрямування 
«Спадщина»
(пункт 3.3)

ЗАЯВКА
на участь в обласному конкурсі творчості патріотичного спрямування 

«Спадщина» 

П.І.Б. (виконавця, виконавця сольного номеру)__________________________
або назва (колективу, сценічний псевдонім)_____________________________
Район _____________________________________________________________
Місто____________________________________________________________
Організація________________________________________________________
Місце знаходження:
виконавця________________________________________________________
або колективу______________________________________________________
Контактний телефон/факс____________________________________________
При наявності керівника колективу (виконавця) 
П.І.Б. керівника____________________________________________________
Контактний телефон керівника________________________________________
Кількість учасників колективу________________________________________
Категорія (необхідне підкреслити):
Лауреати
Дебютанти 
Номінація конкурсу (необхідне підкреслити):
Українська народна пісня
Класика патріотичної пісні 
Пісні народжені АТО
Авторська пісня 
Коли співають солдати 
Народна хореографія 
Сучасна хореографія 
Назва композиції____________________________________________________
автори пісень (музика та слова)______________________________________
Чи потребує виступ музичного супроводу______________________________  
Керівник колективу 

М.П. (підпис) П.І.Б.


