
 

Львівська  міська рада 
Департамент гуманітарної політики 
Управління освіти 

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів 

Н А К А З 
м. Львів 

Від 16.09. 2020р.  № 207 
 

Про організацію та проведення районного етапу  
ХХІ Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю  
патріотичної творчості «Сурми звитяги» 
серед учнівської молоді Шевченківського району 
 
 Відповідно до Положення про проведення ХХІ Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю  
патріотичної творчості «Сурми звитяги» (надалі – Фестиваль), з метою  широкого пропагування серед дітей 
та юнацтва кращих зразків мистецьких творів патріотичного спрямування, що розкривають героїчний шлях 
національно-визвольної боротьби українського народу в ХХ столітті, вивчення пісенної спадщини Січового 
Стрілецтва, Української Галицької Армії, Організації Українських Націоналістів, Української Повстанської 
Армії, сучасної української молодіжної патріотичної пісні, що звучала під час Революції на Граніті, на 
Євромайданах та Революції Гідності, а також підтримки і прославлення бойового духу наших воїнів на фронті 
в боротьбі з російським агресором, 

НАКАЗУЮ: 
 

1.1. Провести районний етап ХХІ  Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю патріотичної 
творчості «Сурми звитяги» серед учнівської молоді закладів освіти Шевченківського району, згідно 
з вимогами Положення (додаток 1) дистанційно, шляхом: 

1.1.1 подання відеоматеріалів із конкурсними роботами (окрім номінації «Живописна, графічна, 
декоративно-тематична композиція») на електронну адресу конкурсу patriot.1etap@gmail.com до 
09.10.2020 р.  

1.1.2 подання конкурсних робіт у номінації «Живописна, графічна, декоративно-тематична композиція» 
у БДЮТ Шевченківського району до 09.10.2020 р. 

2. Затвердити склад оргкомітету та конкурсної комісії (додаток 2). 
3. Призначити відповідальними особами за організацію та проведення районного етапу Фестивалю: 

3.1. С. Котовський - культорганізатор БДЮТ м. Львова у Шевченківському районі. 
4. Керівникам закладів загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладів районів: 

4.1. Забезпечити участь творчих, обдарованих учнів та гуртківців у районному етапі Фестивалю, згідно з 
вимогами Положення. 

4.2. Призначити з числа педагогічних працівників відповідальних осіб за підготовку та участь учнівської 
молоді закладу освіти у районному етапі Фестивалю. 

4.3. Подати разом із конкурсними роботами на електронну адресу конкурсу завірену належним чином 
заявку на участь у Фестивалі, згідно з вимогами Положення (додаток 3) до 09.10.2020. 

5. Керівникам зазначених освітніх закладів: 
5.1. Створити належні умови для проведення Фестивалю та роботи складу конкурсної комісії. 
5.2. Призначити відповідальних осіб із числа працівників установ за: 

5.2.1. технічне забезпечення для створення відеоматеріалів 
5.2.2. дистанційну комунікацію з оргкомітетом Фестивалю, зокрема своєчасне подання 

відеоматеріалів та заявки на електронну адресу конкурсу 
5.2.3. подання конкурсних робіт у номінації «Живописна, графічна, декоративно-тематична 

композиція» у БДЮТ Шевченківського району 
5.2.4. дотриманням вимог Фестивалю. 
5.2.5. збереження життя та здоров’я вихованців. 

5.3. Подати у відділ освіти прес-анонс, прес-реліз та фото-звіт за підсумками проведення Фестивалю. 
6. Головному спеціалістові відділу освіти В. Мучульській 

6.1. Координувати участь представників навчальних закладів у Фестивалі. 
6.2. Подати на сайт відділу освіти прес-реліз про проведення заходу. 
6.3. Висвітлити на сайті відділу освіти звітну інформацію про проведення Фестивалю. 

7. Контроль за виконанням даного наказу доручити головному спеціалістові відділу освіти Мучульській В.І. 
, п. 6 - залишаю за собою. 
 

          Начальниця відділу освіти      Синицька Г. Я.  
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Додаток 1  
до наказу  
відділу освіти від  
№  

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення районного етапу  
Двадцять першого Всеукраїнського дитячо-юнацького 

фестивалю патріотичної творчості 
«СУРМИ ЗВИТЯГИ» 

 
Жовтень-грудень 2020р.            м. Львів 
 
 Двадцять перший Всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль патріотичної творчості «Сурми звитяги» (надалі - 
Фестиваль) проводиться за участю дітей, учнівської та студентської молоді України та української діаспори.  
 

1. Мета і головні завдання Фестивалю 
 

 Фестиваль має на меті широко пропагувати серед дітей та юнацтва кращі зразки мистецьких творів 
патріотичного спрямування, що розкривають героїчний шлях національно-визвольної боротьби українського народу в 
ХХ столітті, вивчати пісенну спадщину Січового Стрілецтва, Української Галицької Армії, Організації Українських 
Націоналістів, Української Повстанської Армії, сучасну українську молодіжну патріотичну пісню, що звучала під час 
Революції на Граніті, на Помаранчевому та Євромайданах та Революції Гідності, а також підтримує і прославляє 
бойовий дух наших воїнів на фронті з російським агресором. 
 

Головним завданням фестивалю є: 
 популяризувати в молодіжному середовищі українське патріотичне мистецтво, зокрема пісню, поезію, 

хореографію та малярство; 
 об’єднати зусилля державних установ, політичних та громадських організацій у справі патріотичного виховання 

молоді; 
 виявити і довести до широкого загалу громадськості справжній стан у сучасній молодіжній творчості, 

сформувати громадську думку стосовно необхідності всебічного сприяння розвитку українського сучасного 
мистецтва; 

 виявити проблеми у популяризації українського патріотичного мистецтва та випрацювати пропозиції щодо їх 
розв’язання; 

 виявити та відзначити найкращі творчі колективи та окремих виконавців. 
 

Основні вимоги до учасників фестивалю 
 

1. Молодіжна форма. 

2. Фаховість виконання. 

3. Сучасне аранжування. 

4. Модерна манера виконання (використання сучасних музичних форм: рок, арт-рок, метал, джаз, реп, хіп-хоп та 
інші). 

5. Використання сучасних музичних засобів (секвенсори, гітари, клавішні, духові, ударні інструменти та інше). 

6. Творчий підхід до розкриття пропонованої тематики твору. 

7. Оригінальність. 

8. Стильність. 

9. Оптимізм. 

10. Рекомендовано стилізовані сучасні костюми. 

11. Дотримання вимог Положення. 
 

2. Підготовка, організація та проведення фестивалю 
  2.1. Організатори фестивалю: 

 Громадська організація «Сурми звитяги»; 
 Центр Національного Відродження імені Степана Бандери; 
 Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка. 
 
За згодою вищеназваних до складу організаторів фестивалю можуть бути долучені 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 у ході підготовки 
фестивалю. Для проведення першого відбіркового туру створюються оргкомітети на місцях. 

 
 2.2. Оргкомітет фестивалю 

 Для проведення першого відбіркового туру створюються оргкомітети на місцях. 
Оргкомітет Фестивалю здійснює весь необхідний обсяг роботи з підготовки, організації та проведення 

фестивалю. 



 Оргкомітет призначає персональний склад журі, проводить збір заявок на участь у ІІ турі фестивалю, складає 
програму його проведення, призначає сценарно-режисерську групу для заключного концерту, залучає необхідних 
фахівців для ефективної підготовки та організації Фестивалю, відповідає за рекламно-інформаційне та матеріальне 
забезпечення (преса, радіо, телебачення, призи, дипломи, грамоти, оформлення сцени, озвучення, освітлення тощо). 
 
 2.3. Журі Фестивалю 

 Журі визначає кращі мистецькі колективи та окремих виконавців, дає аналіз творчого рівня виступів, надає 
методичні рекомендації керівникам колективів, визначає лауреатів та рекомендує кращі номери для відбору на 
заключний концерт. Члени журі проводять методичні семінари та майстер-класи.  

 
 2.4. Учасники Фестивалю 

До участі у Фестивалі запрошуються творчі колективи та окремі виконавці, не старші 27 років включно. Колективи, 
що беруть участь у фестивалі, поділяються на дві конкурсні групи.  

 До першої групи включаються колективи загальноосвітніх, музичних і мистецьких шкіл та позашкільних закладів, 
а також молодіжних громадських організацій. Вік учасників першої групи 10-16 років. 

 До другої групи включаються колективи вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, молодіжних 
громадських організацій та приватні особи. До цієї ж групи входять колективи змішаного вікового складу. Вік 
учасників другої групи 17-27 років.  

 Лауреати попередніх років можуть брати участь у Фестивалі, представивши нову конкурсну програму. 

 Професійні мистецькі колективи можуть бути залучені до участі як гості Фестивалю.  
 

  Номінації Фестивалю 
3.1. Фестиваль проводиться у номінаціях: 
 

 солісти-вокалісти; 
 вокальні, вокально-інструментальні та вокально-хорові ансамблі; 
 оркестри та інструментальні ансамблі; 
 живописна, графічна, декоративно-тематична композиція; 
 героїко-патріотична хореографічна композиція;   
 авторська пісня; 
 художнє читання та авторська поезія. 

 
3.2. УВАГА! УМОВИ ДЛЯ УСІХ НОМІНАЦІЙ: 
Обов’язковим для виконання є 1 твір на вибір конкурсанта та його керівника. Другий твір виконується лише за 

вимогою журі. Конкурсант має бути готовим до виконання обох творів. 
 
3.3. Номінація «Солісти-вокалісти»: 
 обов’язковий твір: пісня січових стрільців, пісня періоду визвольних змагань 40-50-х рр. ХХ ст., або сучасний 

твір, присвячений визвольним змаганням вказаного періоду, окремим його учасникам та подіям, учасникам 
Революції Гідності та героям АТО; 

 пісня патріотичного спрямування (довільна). 
Час виступу – до 4 хв. 
 
3.4. Номінація «Вокальні, вокально-інструментальні та вокально-хорові ансамблі»: 
 обов’язковий твір: пісня січових стрільців, пісня періоду визвольних змагань 40-50-х рр. ХХ ст., або сучасний 

твір, присвячений визвольним змаганням вказаного періоду, окремим його учасникам та подіям, учасникам 
Революції Гідності та героям АТО; 

 пісня патріотичного спрямування (довільна). 
Час виступу – до 4 хв. 
 
3.5. Номінація «Оркестри та інструментальні ансамблі»: 
обов’язковий твір: на конкурсний огляд представляються два твори або попурі з творів патріотичної тематики. 
Час виступу – до 7 хв. 
 
3.6. Номінація «Живописна, графічна, декоративно-тематична композиція» 
Критерії оцінювання: 

 розкриття теми, зазначеної в умовах. Роботи патріотичної тематики інших періодів (Княжа доба, Запорізька 
Січ тощо) журі не розглядає; 

 оригінальність творчого задуму; 

 професійність виконання; 

 роботи, у яких на звороті не зазначено повної інформації про виконавця, освітній заклад і мобільний 
телефон керівника, не будуть розглядатися. 

До участі запрошуються діти та молодь віком від 10 до 27 років. 
Вікові категорії:  
перша - 10 – 16 років;  
друга - 17 – 27 років. 
Вимоги до робіт: 
«Живописна композиція» – подаються роботи індивідуального виконавця. Розмір роботи – формат А3, А2, А1. 

Робота оформлена у біле паспарту або паспарту кольору, який узгоджується з роботою. 



«Графічна композиція» – подаються роботи індивідуального виконавця (техніка виконання: туш, перо, монотипія, 
ліногравюра, акватипія, витинанка, аплікація та мішана техніка. Формат А3, А2, А1). Робота оформлена у біле паспарту. 
або паспарту кольору, який узгоджується з роботою. 

«Декоративно-тематична композиція» – подається робота індивідуального виконавця, або колективна від 2-4 
авторів з вказаними іменами виконавців (техніка виконання довільна, використання будь-яких матеріалів: метал, 
дерево, глина, тканина тощо. Робота плоска або об’ємна. Габаритні розміри довільні).  

 
Забороняється використовувати у композиціях живі в’янучі рослини. Кожна робота повинна зберігати свій 

початковий зовнішній вигляд при транспортуванні. 
 
Заявку подавати в електронному та друкованому вигляді. Друкована заявка супроводжує роботи, на місце 

перегляду. Необхідно вказувати у заявці та на кожній роботі на звороті: вік, прізвище та ім’я дитини, прізвище 
викладача, назву навчального закладу (без скорочень) з адресою та мобільним телефоном. 

Журі визначає найкращі роботи у кожній номінації. Переможці отримують дипломи лауреатів районного етапу 
конкурсу першого, другого та третього ступенів. 

Роботи не повертаються! 
Роботи, які є плагіатом (копіями чужих робіт), які не відповідають темі та іншим вимогам конкурсу (зокрема відверто 

неякісні, що демонструють формальне відношення, а отже, неповагу до висвітлюваних подій), не розглядаються і участі 
в конкурсі не беруть! 

 
Роботи, подані на конкурс переходять у розпорядження оргкомітету та дирекції фестивалю, використовуються для 

формування тематичних виставок, стендів у різних навчальних та виховних закладах по всій території України. 
До уваги учасників номінацій «На кращу живописну композицію, графічну композицію, декоративно-тематичну 

композицію»: конкурсанти подають свої роботи в оргкомітет не пізніше 09 жовтня 2020 р. на адресу: Львів, 
вул.Грінченка, 4-а, БДЮТ Шевченківського р-ну. Після 11.10.2020 відбудеться перегляд робіт членами журі. Роботи, 
прислані після зазначеного терміну подачі, не розглядаються.  

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами оргкомітету. Контактні особи – Тетяна Марчук (096-619-44-
72), Ярослав Городиловський (068-206-85-59). Електронна адреса: patriot.1etap@gmail.com 

 
3.7. Номінація «Героїко-патріотична хореографічна композиція»:   
Завдання: 
популяризувати в молодіжному середовищі інтерес до героїко-патріотичного танцю; 
сформувати громадську думку стосовно необхідності всебічного сприяння розвитку хореографічного мистецтва; 
виявити та відзначити кращі хореографічні постановки героїко-патріотичного спрямування та кращі хореографічні 

колективи. 
Учасники конкурсу: 
До участі в конкурсі запрошуються діти та молодь віком до 27 років. Конкурсний відбір проводиться в двох вікових 

категоріях:  
перша - 10-16 років; 
друга - 17-27 років. 
Час виступу - до 5 хвилин. 
Критерії оцінювання: 
композиційна постановка; 
відповідність костюму до хореографічної постановки; 
відповідність хореографічної лексики до музичного супроводу танців; 
техніка та артистизм виконання; 
рівень вокалу (для вокально-хореографічних колективів). 
Умови проведення: 
Народна хореографія: 
На огляд представляються українські народні танці та хореографічні композиції героїко-патріотичного спрямування, 

які демонструють героїзм, силу, мужність, бойовий дух українського народу (танці «Аркан», «Гопак», «Повзунець», 
«Козацькі забави», «Буковинський козак», «Опришки» тощо).  

Сучасна хореографія: 
На огляд представляються хореографічні композиції, що передають глибокий драматургійний сюжет на розкриття 

образу патріотичного спрямування, присвяченого історичним подіям визвольних змагань ХХ ст., подіям Революції 
Гідності та героям АТО засобами сучасної хореографії. 

Оргкомітет та журі наголошує, що особливу увагу необхідно звернути на тематичність композицій! 
 

3.8. Номінація «Авторська пісня»: 
Завдання: 
популяризувати і сприяти розвитку української авторської патріотичної пісні, її належного місця в українській 

культурі; 
ознайомити суспільство з сучасним станом авторської пісні; 
виявити молодих і талановитих авторів. 
Журі відзначає кращих авторів за такими критеріями: 
оригінальність, гармонійність і досконалість музично-поетичної композиції (образність, художність, патріотизм); 
оригінальність та майстерність виконання; 
змістовність навантаження тексту; 
авторська обробка існуючої вже повстанської пісні. 
До участі запрошуються діти та молодь віком від 10 до 27 років. 
Вікові категорії:  
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перша - 10 – 16 років;  
друга - 17 – 27 років. 
Вимоги до учасників: 
автор присутній на сцені як соліст, або один з виконавців у складі колективу; 
мова виконання українська; 
супровід музичного інструменту (гітари, бандури, фортепіано тощо) або фонограми; 
 

 
3.9. Номінація «Художнє читання  та авторська поезія»:  
До участі у конкурсі запрошуються діти та молодь віком від 10 до 27 років.   
Вікові категорії:  
Перша - 10 – 16 років;  
Друга - 17 – 27 років. 
Художнє читання: (подаються віршовані та прозові твори національного патріотичного спрямування поетів та 

прозаїків – учасників визвольних змагань ХХ ст., та сучасні твори, що висвітлюють героїку вказаного періоду або 
присвячені учасникам та подіям Революції Гідності та героям АТО. Вітається також патріотичний український гумор 
та політична сатира.  

Тривалість  виступу – 3-5 хв. 
До уваги учасників в номінації «Художнє читання»: 
Авторська поезія: (подаються віршовані та прозові твори національного патріотичного спрямування, присвячені 

героїчній боротьбі українського народу у ХХ-ХХІ століттях за ідеали демократії, свободи і національної незалежності та 
гідності)  

 
Учасники конкурсу зобов’язані чітко дотримуватися регламенту Фестивалю. 

 
4. Хід фестивалю  

 
Районний етап фестивалю «Сурми звитяги» проводиться у два етапи: 
 
 І-й етап (конкурсний огляд): 

 Учасники надсилають на розгляд журі відеозапис із конкурсними номерами разом із заповненою формою заявки 
на участь на електронну пошту оргкомітету patriot.1etap@gmail.com до 09 жовтня 2020 р. За результатами огляду, журі 
визначає лауреатів 1, 2, 3 премій та обирає представників району на Всеукраїнському етапі конкурсу, який пройде 06-08 
листопада 2020 р. у м. Львові, у Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини (див. Положення про Всеукраїнський 
фестиваль «Сурми звитяги»)  

 
УВАГА! Відеозапис повинен бути: 
- достатньої якості, яка дає можливість оцінити художній рівень виконання творів 
- виконаним спеціально для участі в районному етапі конкурсу «Сурми звитяги» 
- на початку відеозапису обов’язково повинно прозвучати оголошення номеру, назва колективу (ім’я солістів, 

дуету…), ім’я керівника та назва навчального закладу.  
- костюми та сценічні образи виконавців беруться до уваги 
- кожен номер – окремий відеозапис 
 
ІІ етап (оголошення результатів та Гала-концерт лауреатів): 
Гала-концерт «Я – патріот» та нагородження лауреатів районного етапу фестивалю «Сурми звитяги» відбудеться 

16 жовтня 2020 р. на сцені МПК ім. Г. Хоткевича. 
 

5. Нагородження переможців 
 

5.1 Нагородження лауреатів районного етапу фестивалю «Сурми звитяги» відбудеться в ході гала-концерту «Я 
– патріот» на сцені МПК ім. Г. Хоткевича 

5.2 Лауреати 1, 2 та 3 премій отримують дипломи лауреатів, кубки переможців районного фестивалю «Я – 
патріот» 

5.3 Володарі гран-прі районного фестивалю «Я – патріот» за рішенням журі, представлятимуть район на 
Всеукраїнському етапі фестивалю «Сурми звитяги» на сцені ЦТДЮГ.  

5.4 Церемонія нагородження переможців Всеукраїнського етапу фестивалю «Сурми звитяги» пройде 26 
листопада 2020 р. у приміщенні Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії 
Крушельницької. УВАГА!!! Дата може ще остаточно уточнюватися. Переможці Всеукраїнського туру у 
своїх номінаціях отримують звання лауреатів, нагороджуються відповідними дипломами та пам’ятними 
відзнаками. Серед лауреатів Фестивалю журі визначає учасників заключного гала-концерту.  

 
 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами оргкомітету. Контактні особи: 
«Живописна, графічна, декоративно-тематична композиція» - Тетяна Березіцька – 068-188-63-28, Ярослав 
Городиловський (068-206-85-59) 
Сценічні види мистецтва, організація гала-концерту – Сергій Котовський (097-555-15-42) 
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Додаток 2 
до наказу  
відділу освіти від  
      .2020 №  

 
Склад оргкомітету та конкурсної комісії районного етапу 

ХХІ Всеукраїнського дитячо-юнацького 
фестивалю мистецтв "Сурми звитяги" 

 
1. Синицька Г.Я.– начальник відділу освіти, голова комісії; 
2. Мучульська В.І.  – головний спеціаліст відділу освіти, член комісії 
3. Наконечна-Кравець Н. С. – директор БДЮТ Шевченківського р-ну, член комісії  
4. Котовський С. Й. – керівник Народного художнього колективу «Острів дитинства», 

культорганізатор БДЮТ Шевченківського р-ну, член комісії 
5. Тимчишина Л. В. – керівник Народного художнього колективу «Театр пісні «Ка-Приз» ЗЗСО 

№ 43, член комісії 
6. Черіна Л. В. – керівник вокального ансамблю «Ліра» ліцею № 81 ім. П. Сагайдачного ЛМР, 

член комісії 
7. Холова В. Б. – керівник Зразкового художнього колективу «Ценат», член комісії 
8. Березіцька Т. Ю. – методист, керівник арт-студії «Творча кімната», член комісії 
9. Лазурак Н. В. – старший вчитель-методист ЗЗСО № 78, член комісії 

 

                               Додаток 3  
                               до наказу  
                               відділу освіти від  
                                       .2020 №  
 

Заявка  

на участь у районному етапі ХХІ Всеукраїнського дитячо-юнацького 
фестивалю мистецтв "Сурми звитяги" 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 
учасника 

Клас, вік 
учасника 

Навчальний 
заклад 

Назва твору ПІБ керівника Технічні 
умови 

       

       

       

       

 
 

 

Керівник навчального закладу_______________/______________/ 

 
 
 

 


