
П О Л О Ж Е Н Н Я 

про проведення обласного відкритого  

фестивалю учнівської та студентської творчості 

«Козацькі клейноди» 

 

Загальні положення 

Обласний відкритий фестиваль учнівської та студентської творчості 

«Козацькі клейноди» (далі – Фестиваль) проводиться на передодні свята 

Українського козацтва та Дня захисників та захисниць України, відповідно 

до плану роботи Центральноукраїнського державного будинку художньої 

та технічної творчості. 

 

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), фахової передвищої, вищої освіти 

області. 

 

Організатори Фестивалю 

Загальну організацію Фестивалю здійснює департамент освіти і 

науки, управління молоді та спорту, управління комунікації із громадські 

та інформаційна політика, Центральноукраїнський державний будинок 

художньої та технічної творчості (далі – ЦД БХТТ). 

 

Учасники Фестивалю 

Учнівська та студентська молодь професійно (професійно-технічної), 

фахової передвищої, вищої та позашкільної освіти області. 

 

Порядок проведення 

У рамках Фестивалю функціонуватимуть окремі майданчики: 

1. Виступи кращих вокально-інструментальних/ вокальних/ 

інструментальних номерів, козацькі балади, козацький танець; 

2. Квест «Козацькі скарби»; 

3. Виставка робіт на національно-патріотичну, історичну теми.  

 

 



Умови фестивалю 

 

1. Конкурсна програма козацьких музичних номерів 

До участі у конкурсній програмі І етапу (заочного) запрошуються 

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

(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та позашкільної освіти.  

 

Конкурсна програма складається з етапів: 

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

надісланими на пошту kirovograd_dbxtt@ukr.net або за посиланням на 

YouTube канал, які надсилаються на пошту ЦД БХТТ 

(kirovograd_dbxtt@ukr.net).  

 

Для участі у першому етапі надсилається відео за номінаціями: 

«Козацька/ національно-патріотична пісня» 

«Козацький/ національно-патріотичний танок» 

«Козацька/національно-патріотична інструментальна або вокально-

інструментальна музика» 

«Козацькі балади» 

 

ІІ етап – учасники, які увійшли у фінал, будуть запрошенні до участі 

у програмі в рамках Фестивалю «Козацькі клейноди» 14 жовтня 2021 року. 

 

Для участі у І етапі учасники надсилають відео до 07 жовтня 2021 

року до 10:00 на електронну адресу ЦД БХТТ (kirovograd_dbxtt@ukr.net): 

- відео або посилання на YouTube канал музичного номеру; 

- анкету для подання заявки на участь за формою: 

АНКЕТА 

участі у відборі номерів 

у рамках відкритого фестивалю учнівської та студентської творчості 

«Козацькі клейноди» 
 

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):________________ 

mailto:kirovograd_dbxtt@ukr.net
mailto:kirovograd_dbxtt@ukr.net
mailto:kirovograd_dbxtt@ukr.net


________________________________________________________________

__ 

____________                    _____________             

____________________ 
  Посада                                                      підпис                                              П.І.П. 

 

Вимоги до музичних номерів 

Тривалість виступу не повинна перевищувати 5хв.  

Допускається виконання під музичний супровід та a'capella. 

НЕ допускається виконання під фонограму «+». 

РЕКОМЕНДУЄМО відео завантажити на YouTube канал та 

надіслати посилання на пошту kirovograd_dbxtt@ukr.net. 

 

Критерії оцінювання І етапу (заочного):  

виконавська майстерність; 

актуальність репертуару; 

зовнішній вигляд; 

організація та сценічна поведінка. 

 

Нагородження учасників 

Переможці конкурсної програми І етапу (заочного)   

нагороджуються Дипломами департаменту освіти і науки Кіровоградської 

обласної державної адміністрації та запрошуються для виступу у фіналі 

Фестивалю «Козацькі клейноди», що відбудеться 14 жовтня 2021 року на 

Козачому острові у м. Кропивницькому  

 

2. Квест «Козацькі скарби» 

Метою квесту є формування моральних якостей взаємодопомоги, 

партнерства, дружби, поваги, гідності. 

Умови проведення квесту: 

Кожен заклад попередньо формує свою команду для проходження 

квесту (3 особи), обирає назву команди, гасло команди, капітана. Перед  

початком маршруту команда отримує Маршрутний лист, на якому 

зображена карта із станціями для проходження квесту. На кожній станції 

команда отримує певну кількість балів. За загальною кількістю балів 

команда, яка набере найбільшу кількість, стає переможцем квесту. 

 

Для участі у квесті необхідно надати до 07 жовтня 2021 року до 10:00 

на електронну адресу ЦД БХТТ (kirovograd_dbxtt@ukr.net) Заявку за 

формою: 

 

Анкета-заявка 

на участь у квесті «Козацькі скарби» 

1. Назва закладу освіти 
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 _______________________________________________________________  

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

 _______________________________________________________________  

3. Назва команди 

 _______________________________________________________________  

 

____________                    _____________             

____________________ 
                 Посада                                                      підпис                                              П.І.П. 

 

Нагородження 

Команда – переможець квесту «Козацькі скарби» нагороджується 

Дипломом департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної 

державної адміністрації.  

 

3. Виставка робіт на національно-патріотичну, історичну 

теми. 

 

Метою  виставки є формування в учасників зацікавленості до 

історичного минулого України, плекання національно-патріотичної 

свідомості. 

Учасники, які надають свої роботи для відбору у фіналі участі у 

Фестивалі, заздалегідь повинні надіслати фото робіт, які розкривають  

історію та культуру рідного краю (одяг, поробки, старовинні предмети 

побуту і т.д.).  

Відібрані роботи учасників, які увійшли у фінал, будуть запрошенні 

до участі у програмі, в рамках Фестивалю «Козацькі клейноди», 14 жовтня 

2021 року на Козачому острові м. Кропивницький. 

Для участі у відборі на виставку необхідно надати фото робіт до 07 

жовтня 2021 року до 10:00 на електронну адресу ЦД БХТТ 

(kirovograd_dbxtt@ukr.net) заявку за формою: 

 

Анкета-заявка 

на участь у виставці  

1. Назва закладу освіти: 

 _______________________________________________________________  

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

 _______________________________________________________________  

3. Назва роботи її фото та опис: 

 _______________________________________________________________  

4. П.І.П. автора, електронна пошта, телефон: 

 _______________________________________________________________  

 

____________                    _____________             
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____________________ 
                 Посада                                                      підпис                                              П.І.П. 

 

Фінансування. 

Участь у Фестивалі безкоштовна.  

 

Координатор:  методист ЦДБХТТ Дар’я Хоменко 0662118252. 

 
 


