ЗАТВЕРДЖЕНО
комунальним закладом «Обласний
центр патріотичного виховання
молоді» Запорізької обласної ради
Концепція проведення
обласного конкурсу патріотичного спрямування для студентської молоді
«Я – Українка!» у 2018 році

І. Загальні положення
Обласний конкурс патріотичного спрямування для студентської молоді
«Я – Українка!» проводиться на виконання Указу Президента України №
580/2015 від 13.10.2015 року «Про стратегію національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки» (надалі – Конкурс).
ІІ. Мета та завдання Конкурсу
2.1. Метою Конкурсу є підтримка обдарованої талановитої молоді,
збереження, відродження та популяризація традицій української культури у
формуванні світогляду та духовності підростаючого покоління, набуття
цілісного сприйняття образу жіночої краси, залучення до участі у
патріотичному русі, а також виховання духовних, морально – етичних
цінностей, любові до України, рідного краю.
2.2. Завданням Конкурсу є привернення суспільної уваги до проблеми
патріотичного та духовного виховання молоді; формування почуття
патріотизму, поваги та любові молодих людей до Батьківщини; формування
активної життєвої позиції, позитивних життєвих установок (прагнення до
духовної і фізичної досконалості, здорового способу життя, гармонійного
розвитку особистості), основ духовної культури та естетичного смаку; надання
можливості представникам талановитої молоді реалізувати свій творчий
потенціал.
ІІІ. Організатори Конкурсу
3.1. Організаційне забезпечення підготовки та проведення Конкурсу
покладається на комунальний заклад «Обласний центр патріотичного
виховання молоді» Запорізької обласної ради.
3.2. Організатори Конкурсу:
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розробляють план заходів щодо підготовки і проведення Конкурсу та
забезпечують його виконання;
визначають кількісний і персональний склад журі Конкурсу;
забезпечують поширення інформації про проведення Конкурсу, його
зміст та умови участі на території м. Запоріжжя та Запорізької області із
залученням засобів масової інформації, а також оприлюднення результатів
Конкурсу;
приймають заявки-анкети на участь у Конкурсі;
організовують церемонію нагородження переможців Конкурсу.
3.3. Організатори Конкурсу мають право залучати спонсорів з числа
державних та комерційних організацій.
ІV. Терміни та місце проведення Конкурсу
4.1. Комунальний заклад «Обласний центр патріотичного виховання
молоді» Запорізької обласної ради приймає заявки-анкети на участь в
обласному Конкурсі до 26 січня 2018 року за встановленою у додатку формою,
відео-самопрезентацію та 2 професійних фото в електронному вигляді на e–
mail: info-ocpvm@ukr.net або за адресою: 69005, м. Запоріжжя, вул.
Патріотична, 49, каб. 24, 25, 26.
Відомості про учасників надаються з урахуванням Закону України «Про
захист персональних даних».
Додаткова інформація щодо проведення Конкурсу за тел. (061) 233-49-91.
4.2. Фінал Конкурсу заплановано на 27 лютого 2018 року. Місце
проведення уточнюється.
V. Учасники Конкурсу
5.1. Право на участь у Конкурсі мають дівчата віком від 16 до 25 років:
студенти Вищих навальних закладів І-ІІ рівнів акредитації,
студенти професійно-технічних закладів освіти та ліцеїв,
студенти Державних навальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
5.2. Право на участь у Конкурсі мають дівчата, які вперше беруть участь у
Конкурсі.
5.3. Право на участь у підготовчому та обласному турі Конкурсу
надається одній учасниці від кожного начального закладу м. Запоріжжя та
Запорізької області.
5.4. У фіналі беруть участь не більше 12 претенденток на титул «Міс
Українка».
5.5. Вирішення про зміну кількості учасниць у фіналі приймають
організатори Конкурсу.
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ІV. Умови участі у Конкурсі
6.1. Для участі у Конкурсі кожна з учасниць заповнює заявку-анкету
(Додаток).
6.2. Учасниці Конкурсу мають надати в електронному вигляді на розгляд
журі 2 професійні фотографії (у повний зріст постановочного типу, портрет у
стилі «naturel») у форматі jpeg, які мають відповідати наступним вимогам:
- повинні містити зображення особи, яка бажає взяти участь у Конкурсі.
Групові фотографії не приймаються;
- обличчя особи на фотографії не повинно бути приховано темними
окулярами, маскою тощо;
- фотографія може бути оброблена за допомогою графічних редакторів,
при цьому можуть змінюватися тільки графічні характеристики зображення
(різкість, контрастність, колірний баланс тощо);
- додавання до фотографії намальованих елементів та інших предметів не
допускається;
- фотографії повинні бути актуальними (не більше 0,5 року давності).
6.3. Учасниці Конкурсу мають надати в електронному вигляді на розгляд
журі відео на тему: «ТОП-10 рис мого характеру», згідно п.7.3.
6.4. Учасниці Конкурсу мають підготувати виступ до конкурсу «Таланти
твої, Україно!», згідно п.7.3
6.5. Учасниці Конкурсу готують костюми на вихід під час фіналу
Конкурсу самостійно.
6.6. Учасниці Конкурсу зобов’язані:
бути присутніми на всіх заходах обласного туру Конкурсу, в тому числі
організаційних нарадах, репетиціях, майстер-класах, акціях, різних видах
громадянської діяльності відповідно до графіку, який доводиться до учасниць
Конкурсу після завершення прийому заявок-анкет.
популяризувати Конкурс на власних сторінках в соціальних мережах
(Facebook, Instagram, тощо);
дотримуватися правил етики та моралі, норм поведінки, культури
мовлення;
не вчиняти дій, що дискредитують звання Учасниці Конкурсу та Конкурс.
6.7. Організатори залишають за собою право в безапеляційному
порядку виключити з числа Учасниць, осіб які надали недостовірні
відомості; порушили пункт 4.1., 6.6. цієї Концепції; а також, у разі
допущення інших порушень, що перешкоджають належному проведенню
Конкурсу.
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6.8. Організатори
харчування (обід).

Конкурсу

забезпечують

учасницям

Конкурсу

6.9. Організатори Конкурсу забезпечують учасницям Конкурсу які
мешкають за межами м. Запоріжжя, проживання у готелі з 23 по 27 лютого 2018
року з метою їх участі в організаційних нарадах, репетиціях і майстер-класах.
VІІ. Умови проведення Конкурсу
7.1. Темою Конкурсу 2018 року є «Україна у Європі».
7.2. Конкурс проводиться у три етапи: відбірковий, підготовчий та
обласний.
Відбірковий тур може проводитися у двох формах: конкурсу або
кастингу у період до 25 січня 2018 року самостійно за місцем навчання у
м. Запоріжжя та Запорізької області.
Підготовчий тур включає розгляд заявок-анкет учасниць, проведення
заочної діяльності та здійснення підготовчої роботи для проведення обласного
туру Конкурсу. Тур проводиться з 26 січня до 22 лютого 2018 року.
Обласний тур Конкурсу триває з 23 по 27 лютого 2018 року. Протягом
даного періоду учасниці приймають участь у організаційних нарадах,
репетиціях, майстер-класах, акціях, різних видах громадянської діяльності,
відповідно до графіку Конкурсу.
Обласний тур проводиться у два етапи: півфінал і фінал.
Півфінал включає: розгляд анкет учасниць та 2 професійних фотографій (у
повний зріст постановочного типу, портрет у стилі «naturel»); оцінювання відео
«ТОП-10 рис мого характеру»; інтелектуального конкурсу «Розумничка»;
конкурсу «Таланти твої, Україно!». Процес визначення фіналісток покладається
на організаторів Конкурсу. Півфінал проводиться в період з 23 по 25 лютого
2018 року.
Фінал включає обов’язкову конкурсну програму: конкурс-візитка «Жива
традиція», фотоконкурс, вихід у вечірніх сукнях «Жіноча врода – багатство
України», а також церемонію нагородження переможців, яка буде проводиться
в урочистій обстановці. Фіналісткам Конкурсу присвоюється індивідуальний
номер. Фінал конкурсу заплановано на 27 лютого 2018 року.
7.3. Обов’язкова програма півфіналу Конкурсу включає наступні позиції:
Відео-самопрезентація на тему: «ТОП-10 рис мого характеру»:
представлення претендентки на титул «Міс-Українка» у форматі відео,
що включає висвітлення особливостей, привабливих сторін та особистісного
погляду учасниці. Тривалість – до 5 хвилин. Учасниці обирають жанр
відеоролика самостійно. Відео має бути відзнято доступними для учасниці
засобами, мати якісний звук, зображення. Формат відео: AVI, MP-4. Відео
необхідно надіслати на електрону адресу організаторів до 26 січня 2018 року.
Оцінка конкурсної позиції відбудеться до 25 лютого 2018 року.
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Інтелектуальний конкурс:
оцінка загальної ерудиції конкурсанток. Конкурс включає послідовне
проходження раундів, після кожного з яких вибувають ті учасниці, які набрали
найменшу кількість балів. Конкурс проводиться у рамках шефської допомоги
військовим частинам під час Балу дебютанток, який відбудеться 24 лютого
2018 року (дата може уточнюватися). Вхід на Бал дебютанток передбачає
дотримання дрес-коду (вечірнє плаття повної довжини, карнавальна маска,
віяло).
Конкурс «Таланти твої, Україно!»:
демонстрація на сцені свого таланту (вокальний жанр; хореографія; гра на
музичних інструментах; розмовний та оригінальний жанри; театр, циркове
мистецтво; моделювання суконь та зачісок тощо). Талант повинен відображати
офіційну тему 2018 року, а саме особливості рис, спільних для України та
однієї із країн, що входить до складу Євросоюзу. Найменування Європейської
країни, яку буде представляти учасниця, визначається методом жеребкування
після завершення збору анкет, а саме 29-30 січня 2018 року. Перед початком
виступу учасниця презентує власний номер до 15 сек. Час виступу – 3-5
хвилин. За необхідності, для конкурсного виступу учасниця може долучити
групу підтримки у кількості 1-15 осіб. Найкращі виступи за вирішенням
організаторів Конкурсу можуть бути представлені на фіналі Конкурсу.
Учасниці конкурсу можуть звертатися за консультацією щодо виступу за
тел. (0612) 233-49-91. Надати відомості про номер, (назву, відеоряд та
фонограму музичного супроводу) необхідно до 15 лютого на електрону адресу
організаторів. Оцінювання конкурсної позиції відбудеться 23 лютого 2018 року
(дата може уточнюватися).
7.4. Обов’язкова програма фіналу Конкурсу включає наступні позиції:
Конкурс – візитка «Жива традиція»:
дефіле по головній сцені фінального шоу, ведучі розповідають про кожну
учасницю (яскраві моменти із заповненої заявки-анкети). Конкурс включає
оцінювання відео, де учасниця відповідає на запитання ведучого у форматі
«бліц-інтерв’ю». Запис відео буде здійснено у період з 23 по 25 лютого 2018
року організаторами Конкурсу.
Фотоконкурс:
представлення на відео екрані у вигляді презентації для оцінювання журі
фото, отриманих після проведення фотосесії у період з 23 по 25 лютого 2018
року. Організацією та визначенням тематики фотоконкурсу займаються
організатори Конкурсу.
Конкурс вечірньої сукні «Жіноча врода – багатство України»:
демонстрація власної краси в образі Королеви балу. Конкурс включає
дефіле на головній сцені фіналу Конкурсу.
7.5. Остаточний варіант наповнення фінального шоу і склад Конкурсної
програми затверджується організаторами Конкурсу та повідомляється після
закінчення збору заявок-анкет учасниць.
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7.6. Порядок виступу учасниць в обласному етапі Конкурсу визначають
організатори Конкурсу.
VІІІ. Умови та критерії визначення переможців Конкурсу
8.1. Для оцінки кожної конкурсної позиції створюється Журі, що
затверджується організаторами Конкурсу.
8.2. До складу Журі входять фахівці в галузі культури та мистецтва,
представники громадських організацій, режисери, вокалісти та хореографи,
представники модельного агентства, представники спонсорів (за згодою).
8.3. Кожен член Журі має право голосу і веде обговорення з іншими
членами Журі до прийняття рішення всіма членами Журі.
8.4. Визначення переможців кожної позиції Конкурсу проводиться
шляхом голосування. Оцінка кожної конкурсної позиції здійснюється за 10бальною системою, мінімальна оцінка – 1 бал; максимальна – 10 балів (крім
інтелектуального конкурсу «Розумничка»).
8.5. Склад журі очолює Голова Журі Конкурсу. У разі рівності голосів, а
також виникнення спірних ситуацій право вирішального голосу має Голова
Журі Конкурсу.
8.6. Журі не має права розголошувати результати Конкурсу до
офіційного оголошення.
8.7. Результати півфіналу Конкурсу оголошуються Головою журі не
пізніше 25 лютого 2018 року. Результати фіналу Конкурсу оголошуються в
день проведення фінального шоу 27 лютого 2018 року.
8.8. Рішення Журі є остаточним і оскарженню не підлягає.
8.9. Учасниці, які не стали фіналістками Конкурсу приймають участь у
фіналі Конкурсу у якості півфіналісток 2018 року.
8.10. По сумі всіх етапів програми Конкурсу учасниці оцінюватиметься за
наступними критеріями:
Критерії оцінювання Конкурсу відео-самопрезентації на тему: «ТОП10 рис мого характеру»:
- естетичність та загальне емоційне сприйняття;
- оригінальність ідеї;
- зміст викладеного матеріалу;
- відповідність відео заявленим вимогам п.7.3.
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Критерії оцінювання інтелектуального Конкурсу «Розумничка»
- оцінка загальної ерудиції учасниць. Переможниця визначається за
загальною кількістю правильно наданих відповідей. Правильна
відповідь оцінюється в 1 бал.
Критерії оцінювання Конкурсу «Таланти твої, Україно!»:
- техніка та майстерність виконання;
- артистизм (вміння передати образ та енергетику);
- культура виконання;
- наявність елементів шоу;
- відповідність номеру заявленим вимогам у п. 7.3.
Критерії оцінювання Конкурсу – візитки «Жива традиція»:
- естетика костюму, культура сцени;
- невимушеність та харизматичність;
- якість проходження дефіле;
- оцінка відео-відповіді (ідейність, ерудиція, уміння чітко викладати свої
думки, культура мови, чіткість дикції).
Критерії оцінювання фотоконкурсу:
- відповідність образу тематиці фотосесії;
- фотогенічність;
- оригінальність ідеї.
Критерії оцінювання Конкурсу вечірньої сукні «Жіноча врода –
багатство України»:
- цілісність та витонченість образу;
- граціозність та невимушеність ходи;
- артистизм;
- індивідуальність, оригінальність стилю.
ІХ. Нагородження переможців Конкурсу
9.1. Головні номінації Конкурсу: «Міс Українка», «Віце-міс Українка»,
«Друга Віце-міс Українка», «Міс Талант», «Міс Фото», «Міс Грація»,
«Міс Традиція» та «Міс Інтелект». Переможці в даних номінаціях визначаються
за підсумками фіналу Конкурсу відповідно до суми балів, які отримали
учасниці за проходження всіх конкурсних позицій.
9.2. Журі визначає переможців Конкурсу в таких номінаціях:
«Міс Українка». Переможцем в даній номінації стає учасниця, яка
пройшла всі конкурсні позиції і набрала максимальну кількість балів.
«Віце-міс Українка». Переможцем в даній номінації стає учасниця, яка
пройшла всі конкурсні позиції і зайняла друге місце за кількістю набраних
балів.
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«Друга Віце-міс Українка». Переможцем в даній номінації стає учасниця,
яка пройшла всі конкурсні позиції і зайняла третє місце за кількістю набраних
балів.
«Міс Талант». Переможцем в даній номінації стає учасниця, яка пройшла
всі конкурсні позиції і за оцінкою журі найкраще представила свій номер у
Конкурсі «Таланти твої, Україно!».
«Міс Традиція». Переможцем в даній номінації стає учасниця, яка за
оцінкою журі найкраще продемонструвала колоритність національної культури
у конкурсі-візитці «Жива традиція».
«Міс Грація». Переможцем в даній номінації стає учасниця, яка за
оцінкою журі найкраще проявила власну грацію в конкурсах «Таланти твої,
Україно», «Жива традиція», «Жіноча врода – багатство України».
«Міс Фото». Переможцем в даній номінації стає учасниця, фотографія
якої була найбільш високо оцінена членами журі.
«Міс Інтелект». Переможцем в даній номінації стає учасниця, яка
отримала найкращі показники в інтелектуальному конкурсі.
Переможці Конкурсу отримують дипломи у кожній номінації та пам’ятні
подарунки.
Х. Заключні положення
10.1. Організатори Конкурсу залишають за собою право вносити
доповнення і змінювати текст даної Концепції та інші документи, які
регламентують процес підготовки і проведення заходу.
10.2. Організаторам Конкурсу надається право на використання усіх
фотографій, відеоматеріалів з метою популяризації Конкурсу.
10.3. У разі настання обґрунтованих обставин та причин, що
перешкоджають проведенню Конкурсу, організатори залишають за собою
право на свій розсуд змінити, припинити або скасувати Конкурс.
10.4. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов
проведення Конкурсу, цієї Концепції, офіційним визнається тлумачення
організаторів, яке є остаточним і обов’язковим для всіх осіб та не підлягає
оскарженню.
Директор комунального закладу
«Обласний центр патріотичного
виховання молоді» Запорізької
обласної ради

М.А. Шконда
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додаток до Концепції проведення
обласного конкурсу патріотичного
спрямування
для
студентської
молоді «Я – Українка!»
(пункт 4.1 та 6.1.)
ЗАЯВКА-АНКЕТА
на участь в обласному конкурсі патріотичного спрямування для
студентської молоді «Я - Українка!»
1. Прізвище, ім'я та по батькові (повністю).
2. Дата народження (день, місяць, рік).
3. Адреса фактичного місця проживання (індекс, місто, вулиця, номер будинку і
квартири).
4. Контактні телефони (мобільний та домашній).
5. Освіта (повна назва навчального закладу).
6. Факультет.
7. Спеціальність.
8. Хобі, захоплення.
9. Улюблена українська страва.
10. Улюблена сучасна українська пісня.
11. Я люблю....
12. Я не люблю....
13. Найкумедніша історія, що зі мною трапилась....
14. Моя мрія....
15. Я пишаюсь тим, що я....
16. Я погоджуюсь надати на розгляд журі 2 фотографії (фотографія в повний
зріст, фотографія-портрет).
17. Я підготувала відео-самопрезентацію на тему «ТОП-10 рис мого характеру»
18. Потреба в готелі (для учасниць, які проживають за межами м. Запоріжжя)
Примітка: вимоги до заповнення заявки-анкети:
1) виготовлена на ПК;
2) містить відповіді на всі запитання анкети;
3) заповнення заявки-анкети українською мовою;
4) подається на електронну пошту організаторів Конкурсу не пізніше 26 січня
2018 року.
Заявки, подані пізніше зазначеного терміну розглядатися не будуть.

