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Положення багатожанрового on-line конкурсу 

«Разом у майбутнє! Моя країна після Перемоги!» 
 

Засновник конкурсу: комунальний заклад «Полтавський 

Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради» 
 

1. Загальні положення 
 

Багатожанровий on-line конкурс «Разом у майбутнє! Моя країна після 

Перемоги!» (далі – Конкурс) проводиться за участі всіх учасників освітнього 

процесу Палацу ДЮТ (вихованців, батьків, педагогів) в рамках дії Постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.06.2021р.№ 673 «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного 

виховання на період до 2025 року» та відповідно до плану освітньої 

діяльності Палацу ДЮТ на 2022-2023н.р. 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійснює 

методистка Хоріщенко Н.В. і відділ методичний комунального закладу 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської 

ради» 

 

2. Мета і завдання 
 

Конкурс проводиться з метою поширення патріотичних ідей засобами 

мистецтва, виявлення та підтримка талановитих вихованців, сприяння 

становленню української та європейської ідентичності, заохочення 

вихованців до виконання творів патріотичного спрямування, створених 

захисниками України. 

 



 

 

Завдання Конкурсу: 

- патріотичне і національне виховання дітей та молоді засобами 

українського мистецтва; 

- збереження і популяризація здобутків українського народу у боротьбі 

за свободу та незалежність; 

- пробудження національної самосвідомості; 

- формування відчуття своєї приналежності до України, усвідомлення 

себе українцем, прагнення до збереження та примноження духовних та 

матеріальних багатств українського народу, виховання цілеспрямованості і 

наполегливості у досягненні життєвої мети; 

- виховання любові до свого рідного краю, держави, родини, поваги до 

українських та родинних законів, звичаїв, обрядів і традицій; 

- виявлення і підтримка кращих дитячих колективів Палацу ДЮТ і 

окремих виконавців. 

 

3. Учасники конкурсу 
 

Конкурс проводиться серед всіх учасників освітнього процесу Палацу 

ДЮТ (вихованців, батьків та педагогів) за віковими категоріями: 

- дошкільний вік (5-6 років); 

- молодший шкільний вік (6-10 років); 

- середній шкільний вік (11-14 років); 

- старший шкільний вік (15-21 рік); 

- дорослі (старше 21 року). 

В конкурсі беруть участь бажаючі учасники освітнього процесу Палацу 

ДЮТ (в кожній віковій категорії не більше 3 від гуртка). 

 

4. Умови участі 
 

До участі в Конкурсі запрошуються всі учасники освітнього процесу 

Палацу ДЮТ. 

Конкурс проводиться з 20 січня до 31 березня 2023 року за такими 

жанровими номінаціями: 

Українське мистецтво:  

- образотворче мистецтво; 

- декоративно-ужиткове мистецтво; 

Українська пісня: 

- академічний вокал; 

- естрадний вокал; 

- народна пісня; 

- патріотична українська пісня; 

- авторська пісня; 

 

 



 

 

Українська музика: 

- обробка та варіації на теми українських пісень і танців, колаж на теми 

сучасних українських пісень; 

- твори українських композиторів патріотичної тематики; 

Українська хореографія: 

- народно-сценічний танець; 

- бальний танець; 

- сучасна хореографія; 

Українська поезія: 

- літературно-музична композиція; 

- декламування. 

 

Для участі в конкурсі кожним учасником надаються відеозаписи (аудіо 

записи), фото робіт, зроблених з березня 2022 року (після повномасштабного 

вторгнення росії в Україну). Роботи приймаються у відповідних номінаціях, 

без будь-яких творчих обмежень та обмежень хронометражу. 

 

Технічні вимоги: 

- приймаються фото, відео та аудіо записи з можливістю on-line 

перегляду та прослуховування. Матеріали повинні бути завантажені на 

відеохостинг YouTube або на ресурси Google Диск; 

- якість відео та звуку повинна бути достатня для комфортного 

перегляду та прослуховування; 

- посилання має бути активним для перегляду мінімум до 31-го березня 

2023р. 

 

5. Порядок проведення Конкурсу 
 

Майбутні учасники Конкурсу надсилають заявку та прикріплюють свої 

роботи/виступи, заповнюючи відповідну гугл-форму з 20 січня по 20 березня 

2023 року (кожна номінація – окрема форма): 
 

Українське мистецтво https://forms.gle/y8YsVqzNXH5aSsiW9 
 

Українська пісня https://forms.gle/jqMXRpt6qb2tWSsk9 

 

Українська музика https://forms.gle/rwMiVRjgV1cY7Boj6 

 

Українська хореографія https://forms.gle/hXxmroZft5GuicMV6 

 

Українська поезія https://forms.gle/MdoYSJ1PhZ6KZJ7g6 

 

У зв’язку з дією воєнного стану в Україні допускаються фото, 

відеозаписи, створені в домашніх умовах. 

Конкурс проходить в один тур. 

https://forms.gle/y8YsVqzNXH5aSsiW9
https://forms.gle/jqMXRpt6qb2tWSsk9
https://forms.gle/rwMiVRjgV1cY7Boj6
https://forms.gle/hXxmroZft5GuicMV6
https://forms.gle/MdoYSJ1PhZ6KZJ7g6


 

 

Конкурс проводиться дистанційно. 

У кожній жанровій номінації створюється журі, до якого входять 

представники адміністрації Палацу ДЮТ, громадських організацій, 

Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка, 

ПАНО ім. М.В.Остроградського. Журі конкурсу переглядає/прослуховує всі 

допущені до конкурсного відбору роботи/виступи учасників і визначає 

переможців у кожній номінації в кожній віковій категорії. 

Обробка персональних даних учасників Конкурсу здійснюється 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

Учасники Конкурсу можуть виступати як в одній, так і в кількох 

номінаціях. 

Заміна репертуару після реєстрації заявки заборонена. 

Усі вокальні, інструментальні номери, літературні твори виконуються 

напам’ять. 

Критерії оцінювання поданих робіт (виступів) розробляє і протокольно 

затверджує журі в номінаціях. 

Всі учасники Конкурсу отримують звання дипломанта з врученням 

диплома учасника, а переможці в жанрових номінаціях (вікових категоріях) 

нагороджуються дипломами лауреата І, ІІ, ІІІ ступеня та цінним або 

солодким подарунком (дипломи та подяки можуть надсилатися на вказану 

при заповненні заявки електронну адресу). 

Гран-прі може присуджуватися окремим рішенням журі, володарю 

Гран-прі вручається диплом та цінний або солодкий подарунок. 

Нагородження переможців може відбуватися очно за умови 

гарантування безпеки життя та здоров’я учасників в квітні 2023 року. 


