
 

 

 

 

Про проведення обласного відкритого 

фестивалю – конкурсу українських свят  

та обрядів «Козацькі скарби» 
 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну 

освіту», Указу Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про 

Стратегію національно-патріотичного виховання», плану роботи управління 

освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації на 2019 рік, плану роботи Центральноукраїнського державного 

будинку художньої та технічної творчості на 2019 рік, з метою розвитку 

творчих здібностей учнів, мотивації до активного суспільного життя, 

змістовного дозвілля та реалізації творчих ініціатив молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про проведення обласного відкритого 

фестивалю молодіжної активності «Козацькі скарби» та кошторис згідно з 

додатками 1 та 2 відповідно. 

2. Директору Центральноукраїнського державного будинку художньої 

та технічної творчості Арутюнян О. С.: 

1) забезпечити організацію обласного відкритого фестивалю 

молодіжної активності «Козацькі скарби» (далі – Фестиваль); 

2) провести 14 жовтня 2019 року на базі Центральноукраїнського 

державного будинку художньої та технічної творчості Фестиваль. 

3. Директорам закладів професійної (професійно-технічної) та 

позашкільної освіти області: 

1) забезпечити підготовку учнів до участі у Фестивалі; 

2) надати до 01 жовтня 2019 року на електронну адресу ЦД БХТТ 

(kirovograd_dbxtt@ukr.net) реєстраційні форми та матеріали відповідно до 

Положення; 

3) забезпечити участь учнів підпорядкованих закладів у Фестивалі              

14 жовтня 2019 року; 

4) витрати на відрядження учасників віднести за рахунок організацій, 

що відряджають. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління – начальника відділу фізичної культури, спорту та позашкільної 

освіти управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

Соколенко У. В. 

 

 

Начальник управління В.ТАБОРАНСЬКИЙ 
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П О Л О Ж Е Н Н Я 

про проведення обласного відкритого  

фестивалю молодіжної активності 

«Козацькі скарби» 

 

Загальні положення 

Обласний відкритий фестиваль молодіжної активності «Козацькі 

скарби» (далі – Фестиваль) проводиться на передодні свята Українського 

козацтва та Дня захисника вітчизни, у другому тижні жовтня, на Козачому 

острові м. Кропивницький. Відповідно до плану роботи ЦД БХТТ. 

 

Мета Фестивалю: 

Метою проведення Фестивалю є впровадження національно-

патріотичного виховання молоді, популяризація вивчення національних 

звичаїв, народних традицій, свят, обрядів та художніх творів про Україну, 

сприяння творчому зростанню молоді. 

 

Завдання Фестивалю: 
виявлення талановитих і перспективних виконавців у жанрах художньої 

творчості; 

відродження козацького духу і духовних цінностей молоді, здатної 

реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства; 

обмін досвідом між творчими колективами мережі закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти області. 

 

Організатори Фестивалю 

Загальну організацію Фестивалю здійснює управління освіти, науки, 

молоді та спорту Кіровоградської обласної держаної адміністрації. 

Безпосереднє проведення покладається на Центральноукраїнський 

державний будинок художньої та технічної творчості (далі – ЦД БХТТ). 

 

Учасники Фестивалю 

Здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти та вихованці 

позашкільної освіти області.  

 

Порядок проведення 

У рамках Фестивалю функціонуватимуть окремі майданчики: 

1. конкурсна програма козацьких музичних номерів; 

2. квест «У пошуках козацьких скарбів»; 

3. майстер класи: Козацький бойовий гопак. Січовий впоряд; 

4. станція «Козацькі витребеньки» (ігровий майданчик); 

5. воркшоп: Козацький куліш. 

 

 

 



Умови фестивалю 

 

1. Конкурсна програма козацьких музичних номерів 

До участі у конкурсній програмі козацьких музичних номерів 

запрошуються творчі колективи (гуртки, ансамблі, малі форми, тощо) 

професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти.  

 

Номінації конкурсної програми: 

«Козацька пісня» 

«Козацький марш» 

«Козацька інструментальна музика» 

«Козацькі балади» 

 

Конкурсна програма складається з етапів: 

І етап (заочний) – відбір конкурсних номерів за відео, надісланими до 

ЦД БХТТ. 

ІІ етап – відібрані номери беруть участь у конкурсній програмі 

козацьких музичних номерів у рамках Фестивалю. 

Для участі у І етапі учасники надсилають до 01 жовтня 2019 року на 

електронну адресу ЦД БХТТ (kirovograd_dbxtt@ukr.net): 

- відео музичного номеру; 

- анкету для подання заявки на участь за формою: 

АНКЕТА 

участі у конкурсній програмі козацьких музичних номерів 

у рамках відкритого фестивалю молодіжної активності  

«Козацькі скарби» 
 

1. Назва освітнього закладу, місто: ________________________________ 

______________________________________________________________ 

2. Прізвище, ім’я, по батькові керівника колективу (повністю):___________ 

_______________________________________________________________ 

3. Прізвище, ім’я окремого виконавця (повністю) або назва колективу: 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Назва номінації, назва композиції:________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5. Інформація для контакту (П.І.Б. та номер керівника гуртка, заступника 

директора з виховної роботи або відповідальної особи):________________ 

__________________________________________________________________ 

____________                    _____________             ____________________ 

  Посада                                                      підпис                                              П.І.П. 
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Вимоги до музичних номерів 

Тривалість виступу не повинна перевищувати 5хв.  

Допускається виконання під музичний супровід та a capella. 

НЕ допускається виконання під фонограму «+». 

Уривки дійств повинні мати завершений вигляд. 

 

Критерії оцінювання:  

виконавська майстерність; 

актуальність репертуару; 

зовнішній вигляд; 

організація та сценічна поведінка. 

 

Нагородження учасників 

Переможці конкурсної програми козацьких музичних номерів  

нагороджуються Дипломами управління освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської обласної державної адміністрації за номінаціями (І, ІІ та ІІІ 

місце у кожній відповідній номінації).  

 

2. Квест «У пошуках козацьких скарбів» 

Метою квесту є формування в учасників моральних якостей 

взаємодопомоги, партнерства, дружби, поваги гідності. 

Квест проводиться за умовами стандартного квесту.  

Кожен заклад попередньо формує свою команду для проходження 

квесту (5 осіб), обирає назву, гасло, капітана. 

Для участі у квесті необхідно надати до 01 жовтня 2019 року на 

електронну адресу ЦД БХТТ (kirovograd_dbxtt@ukr.net) заявку за формою: 

 

Анкета-заявка 

на участь у квесті «У пошуках козацьких скарбів» 

1. Назва закладу освіти 

 _______________________________________________________________  

2. Відповідальна особа від закладу (супроводжуюча особа), телефон 

 _______________________________________________________________  

3. Назва команди 

 _______________________________________________________________  

 

____________                    _____________             ____________________ 

                 Посада                                                      підпис                                              П.І.П. 

 

Нагородження 

Команда – переможець квесту «У пошуках козацьких скарбів» 

нагороджується Дипломом управління освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської обласної державної адміністрації.  
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3. Станція «Козацькі витребеньки» (ігровий майданчик) 

Всі бажаючи мають змогу взяти участь у змаганнях: 

 стрибки в мішках; 

 бій подушками; 

 зав’язування кушака; 

 стрибки з палицями на дистанцію. 

Переможці отримують сувеніри. 

 

4. Майстер-класи 

Всі бажаючи мають змогу взяти участь у майстер-класах: 

 Козацький бойовий гопак; 

 Січовий впоряд. 

 

5. Воркшоп: «Козацький куліш» 

Всі присутні матимуть змогу взяти участь у приготуванні та скуштувати 

справжній Козацький куліш. 

 

Заключні положення 

Фінансування. 

Участь у Фестивалі безкоштовна.  

Забезпечення організації заходу відбувається відповідно до видатків, 

передбачених кошторисом. 

Проїзд учасників Фестивалю, відрядження супроводжуючих осіб 

здійснюється за рахунок відряджуючої сторони або залучених інших 

позабюджетних коштів, не заборонених чинним законодавством. 

 

 


