
Конкурс творчості «Спадщина»
Щороку художні колективи 
ЦКіД університету 
запрошуються до участі 
в обласному конкурсі твор
чості патріотичного спря
мування «Спадщина». Цьо
го року цей захід відбувся в 
ПК залізничників 
25 березня.

Конкурс проходив 
у номінаціях: сучас
на патріотична пісня; ук
раїнська народна пісня; 
авторська пісня; сучасна хо
реографія; народна хорео
графія. Оцінювало виступ 
конкурсантів обласне журі 
під головуванням В. Є. Ар- 
тем’єва.

Слід зазначити, що рівень 
наших колективів за ос
танній рік став ще вищим, 
про що свідчать отримані 
нагороди. Так у вокально
му співі сучасної патріотич
ної пісні В. Лисенко та 
К. Мовчан отримали дипло
ми III ступеня. Українські 
народні пісні зворушили 
серця членів журі і вони 
одноголосно віддали свою 
шану О. Пономаренко, на
городивши її дипломом 
І ступеня, та О. Колесни- 
ковій, яка отримала диплом 
III ступеня.

Також високий рівень

мистецтва продемонструва
ли хореографічні колекти
ви «Світлана» і «Юність». 
Вони отримали дипломи І 
ступеня за виконання ком
позицій у номінації «Сучас
на* («Світлана») і «Народна» 
(«Юність») хореографія.

- Треба сказати, що наші 
колективи показали дійсно 
високий рівень підготов
ки, - розповідає завідувач 
відділом із масової роботи 
Неля Лисенко. - Впродовж 
року ми дуже багато працю
вали, і ось вам результат - 
наші вокалісти забрали всі 
дипломи! Голова журі Воло
димир Євгенович дав високу 
оцінку професіоналізму ху
дожнього керівника Олек

сандри Козинець і її вихо
ванця Вадима Лисенка. А 
хореограф театру ім. В. Ма- 
гара Олексій Матвієнко ба
гато добрих і схвальних слів 
висловив на адресу Ірини 
Лук’яненко, керівника ан
самблів «Юність» і «Світла
на», за найкращу режи
суру у постановці танців. 
Директор обласного цен
тру з патріотичного вихо
вання Запорізької облради 
М. Шкода подарував нам 
методичну літературу, яка 
стане корисною для нас у по
дальшій культурно-масовій 
роботі щодо патріотично
го виховання молоді. По
вернулися ми додому дуже 
задоволені та щасливі. За

раз, у такий складний і три
вожний час, ми танцюємо 
та співаємо, і це додає нам 
сили витримати всі життєві 
негаразди.

24 квітня у театрі ім. 
В. Магара відбудеться за
ключний етап фестива
лю, на який відправляться 
наші дипломанти І ступе
ня О. Пономаренко і танцю
вальні колективи «Юність» 
та «Світлана».

Ми щиро вітаємо наших 
талановитих переможців і 
їх керівників із нагородами і 
бажаємо подальших успіхів 
у творчій діяльності.

Світлана ТУРЧИНА, 
начальник РВВ «Агротаврія».


