
Додаток 1 

до листа Департаменту  

від 18.01.2019 

№ 02.2-17/85 

 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення  

обласного етапу фестивалю-конкурсу патріотичної пісні та поезії 

 «Україна – це Ми» 

 

І. Загальні положення 

Обласний етап конкурсу патріотичної пісні та поезії «Україна – це Ми» 

проводиться в рамках Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої 

творчості «Єдина родина» з метою вшанування пам’яті героїв національно-

визвольних дій, мужності та героїзму сучасних захисників суверенітету і 

територіальної цілісності України, утвердження ідеалів свободи і демократії, 

збереження історичної пам’яті про доленосні події в Україні початку ХХІ 

століття та сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в учнівської 

молоді, формування шанобливого ставлення до національних цінностей 

рідного краю, популяризації вокального та літературного мистецтва, як 

одного із складових української культури; залучення до цього процесу 

творчо обдарованих дітей та учнівської молоді. 

Основні завдання конкурсу:  

– популяризація української патріотичної поезії та пісні як дієвого засобу 

виховання молоді, подальший розвиток національного вокального та 

літературного мистецтва; 

– збагачення репертуару високохудожніми творами патріотичного 

спрямування; 

– привернення уваги широких кіл громадськості області до культурно-

виховних заходів, орієнтованих на популяризацію кращих зразків 

літературного та вокального мистецтв патріотичної тематики; 

– обмін творчими досягненнями, досвідом роботи серед керівників художніх 

колективів та окремих виконавців. 

Обласний етап конкурсу патріотичної пісні та поезії «Україна – це 

Ми» проводиться у таких номінаціях: 

-  вокал, 

-  авторська поезія; 

етапи: 

І етап – районний, міський – до 25 січня 2019 року; 

ІІ етап – обласний – 16 лютого 2019 року. 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласного конкурсу 

патріотичної пісні та поезії «Україна – це Ми» здійснює Департамент освіти і 

науки Запорізької облдержадміністрації та комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради. 
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Журі обласного конкурсу затверджується Департаментом освіти і 

науки облдержадміністрації.  

 

ІІ. Термін проведення 
До участі запрошуються конкурсанти, переможці І етапу конкурсу (від 

району або міста – 2 номери, від закладу позашкільної освіти – 2 номери, 

закладу освіти обласного підпорядкування – 1 номер, закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти – 1 номер, закладу вищої освіти – 1 номер). 

 

На фестиваль-конкурс запрошуються учні закладів загальної 

середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, 

закладів освіти обласного підпорядкування віком від 7 до 23 років: 

І категорія (молодша) – діти віком 7-10 років; 

ІІ категорія (середня) – діти віком 11-14 років; 

ІІІ категорія (старша) – діти віком 15-18 років; 

ІV категорія (старша) – діти віком 19-23 року; 

      V категорія  – змішана. 

 

Фестиваль-конкурс патріотичної пісні та поезії «Україна – це Ми» 

відбудеться 16 лютого 2019 року о 9.00 в КЗ «Палац культури «Орбіта» за 

адресою: м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, б. 9. 

Учасникам до 25 січня 2019 року (номінація «поезія», «вокал») треба 

надіслати текст вірша у роздрукованому вигляді на адресу: 69035, 

м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14, комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради з приміткою «На обласний конкурс «Україна – 

це Ми» (номінація - поезія), заявки в електронному вигляді (в темі 

електронного листа обов’язково вказати скорочену назву навчального 

закладу та назву конкурсу), музичний супровід, записаний у форматі МР3, на 

e-mail zochetum.estet@i.ua та копії заявок на фірмовому бланку у 

друкованому вигляді надати оргкомітету під час реєстрації. 

Відповідальність за безпеку життєдіяльності дітей під час дороги та на 

весь термін проведення фестивалю несе супроводжуючий керівник груп. 

Витрати на проїзд дітей та відрядження супроводжуючих керівників 

віднести за рахунок організації, що відряджає. 

 

ІІІ. Учасники конкурсу 

Номінація - вокал 

До участі у фестивалі запрошуються дитячі та юнацькі вокальні 

колективи, окремі виконавці закладів загальної середньої, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної) вищої освіти та закладів освіти 

обласного підпорядкування, переможці районного етапу. 

Учасниками фестивалю є вокальні колективи та окремі виконавці віком 

від 6 до 23 років, які представлені в наступних вікових категоріях: 

І категорія (молодша) – діти віком 7-10 років; 

mailto:zochetum.estet@i.u
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ІІ категорія (середня) – діти віком 11-14 років; 

ІІІ категорія (старша) – діти віком 15-17 років; 

ІV категорія (старша для закладів професійно-технічної 

освіти, ВНЗ) – діти віком 18-23 років; 

V категорія  – змішана. 

Склад творчих колективів може бути однорідним за віком та 

змішаним. Проте, в такому разі їх виступ буде оцінюватися в тій віковій 

категорії, до якої належать старші конкурсанти. 

Вокалісти представляють твори патріотичної тематики сучасних 

композиторів (за вибором): 

- пісня про Україну; 

- інсценізована пісня патріотичного спрямування (може включати 

елементи вокалу, художнього читання, хореографії, тощо); 

Виконання пісень можливо a’capella, під акомпанемент або якісну 

фонограму (мінус, без бек-вокалу). Тривалість виступу не більше 4 хвилин.  

Для участі в обласному етапі до 25 січня 2019 року необхідно 

надіслати заявки в електронному вигляді (в темі електронного листа 

обов’язково вказати скорочену назву навчального закладу та назву конкурсу) 

та музичний супровід, записаний у форматі МР3 на e-mail 

zochetum.estet@i.uа 
Увага! Використання спец-ефектів під час виступу категорично заборонено! 

 

У разі невиконання цієї вимоги, виступ учасника знімається з конкурсу 

 

Критерії оцінювання 
Виступи учасників фестивалю оцінюються за 10-ти бальною системою 

згідно з наступними критеріями: 

- чистота інтонації; 

- виконавська майстерність; 

- естетика костюмів, культура виконання; 

- відповідність репертуару віковій категорії вокаліста.  
 

 

Номінація – авторська поезія 

До участі у конкурсі запрошується учнівська молодь закладів загальної 

середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) вищої освіти та 

закладів освіти обласного підпорядкування, які захоплюються написанням та 

декламуванням своїх віршів. Поетичні твори повинні відповідати тематиці 

фестивалю. 

Конкурс проводиться за такими віковими категоріями: 

І категорія (молодша) – діти віком 7-10 років; 

ІІ категорія (середня) – діти віком 11-14 років; 

ІІІ категорія (старша) – діти віком 15-17 років; 

ІV категорія (старша для закладів професійно-технічної 

освіти, ВНЗ) – діти віком 18-23 років; 

mailto:zochetum.estet@i.u
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V категорія  – змішана. 
 

Для участі в обласному етапі до 25 січня 2019 року, авторам необхідно 

надіслати заявку та текст вірша у роздрукованому вигляді на адресу: 69035, 

м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14, комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради з приміткою «На обласний конкурс «Україна – 

це Ми» (номінація - поезія). 
В обласному конкурсі патріотичної пісні та поезії «Україна – це Ми», 

що відбудеться 16 лютого 2019 року беруть участь переможці відбіркового 

етапу – автори віршів, які повинні продекламувати свій твір зі сцени. 

 

Критерії оцінювання літературних творів 

 У номінації «авторська поезія» твори оцінюються за наступними 

критеріями: 

- оригінальність творчого задуму; 

- нестандартність композиційного втілення; 

- новизна художніх рішень; 

- рівень літературного викладу. 

 

Нагородження переможців 

За результатами рішення обласного фестивалю у кожній віковій 

категорії визначаються переможці, які нагороджуються дипломами 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

Гран–прі фестивалю-конкурсу 

І місце – диплом першого ступеню 

ІІ місце – диплом другого ступеню 

ІІІ місце – диплом третього ступеню 

У випадку рівної кількості балів у учасників фестивалю журі визначає 

додаткові призові місця (І–ІІІ місце). 

Рішення журі є остаточним і обговоренню не підлягає. Журі має право 

не коментувати рішення. 

Переможці обласного фестивалю-конкурсу за бажанням беруть участь 

у Всеукраїнському відкритому фестивалі дитячої художньої творчості 

«Єдина родина».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Додаток 2 

до листа Департаменту  

від 18.01.2019 

№ 02.2-17/85 

Увага!!! 

В темі електронного листа обов’язково вказати скорочену назву 

навчального закладу та назву конкурсу 

 

Надіслати заявку (роздруковані вірші) з номінації: 

авторська поезія - до 25 січня 2019 року, 

 

вокал – до 31 січня 2019 року. 

 

 

(ЗРАЗОК) 

 

Заявка надається на фірмовому бланку!!! 

 

ЗАЯВКА 

на участь в обласному етапі конкурсу патріотичної 

пісні та поезії «Україна – це Ми» 

номінація – вокал, авторська поезія (підкреслити потрібну) 

 
№ 

з/п 

П.І.Б. 

учасника 

або назва 

колективу/ 

кількість 

учасників 

Вікова 

категорія 

Назва 

виступу 

Тривалість 

виступу 

Повна назва 

навчального 

закладу 

П.І.Б. 

керівника, 

контактний 

телефон 

       

 

М.П. 

 

Директор        _______________ 

                                                                                                     підпис 

 

Додаток до заявки на участь 

До заявки необхідно додати наступні матеріали: 

1. Список учасників (П.І., вік) 

 

 

 

 

 

Неповний набір документів або заявки та документи, надіслані після 

зазначеної дати, не розглядаються! 


