
РОЗГЛЯНУТО та УХВАЛЕНО 

на засіданні координаційно-

методичної ради Комунального 

закладу «Полтавський Палац дитячої 

та юнацької творчості Полтавської 

міської ради Полтавської області» 

протокол №___ 

«____»________________ 2019р. 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Педагогічною радою Комунального 

закладу «Полтавський Палац дитячої 

та юнацької творчості Полтавської 

міської ради Полтавської області» 

Протокол № _____ 

                від _______________2019р. 

Директорка  

                _____________ В.Д.Дрозд  

 

Положення конкурсу читців (декламаторів) «Єдині ми – 

єдина Україна» (до Дня Соборності України) 
 

Засновник конкурсу: комунальний заклад «Полтавський 

Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради 

Полтавської області» 
 

1. Загальні положення 
Конкурс читців (декламаторів) «Єдині ми – єдина Україна» (до Дня 

Соборності України) проводиться методичним відділом за участі всіх 

учасників освітнього процесу Палацу (вихованців, батьків, керівників 

гуртків) в рамках дії освітньо-виховного проєкту з громадянсько-

патріотичного виховання «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа країни» 

та в рамках проведення тижня з національно-патріотичного виховання.  

 

2. Мета і завдання: 
- виховання нацiональної свiдомостi вихованців, людської гiдностi, 

вiдродження паросткiв духовностi, формування рис громадянина Української 

держави; 

- поглиблення знань про iсторичний факт злуки українського народу, 

його значення; 

пробудження iнтересу до поглибленого вивчення iсторiї та культурних 

надбань українського народу; 

- розвиток мистецтва художнього слова, вдосконалення і підвищення 

виконавської майстерності читців (декламаторів); 

- пробудження національної самосвідомості; 

- патріотичне виховання і розвиток почуття гордості за свій народ, 

Батьківщину; 

- 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, готовності до праці в ім’я 

України; 

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

українських та родинних законів, звичаїв, обрядів і традицій. 

 

3. Учасники конкурсу: 
Конкурс проводиться серед всіх учасників освітнього процесу 

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради Полтавської області» (вихованців, батьків та 

керівників гуртків) за чотирма віковими категоріями: 

- молодший шкільний вік (6-10років); 

- середній шкільний вік (11-14 років); 

- старший шкільний вік (15-21 рік); 

- дорослі (старше 21 року). 

В конкурсі беруть участь бажаючі учасники освітнього процесу в 

Палаці (не більше 2 від гуртка). 
 

4. Умови проведення конкурсу: 
Конкурсна програма читців (на вибір): 

- твір про Україну; 

- твір про Полтавщину, Полтаву; 

- твір, обраний за власним уподобанням; 

- авторський твір. 

Тривалість конкурсної програми становить 3-5хв. Твори виконуються 

українською мовою. 

Конкурс проводиться 24 січня 2020 року в Полтавському Палаці 

дитячої та юнацької творчості. 

До складу журі входять: 

- представник адміністрації Палацу; 

- представник методичного відділу; 

- представник громадськості; 

- представник батьківського комітету Палацу; 

- представник органів дитячого самоврядування Палацу. 
 

5. Критерії оцінювання конкурсу: 
- рівень виконавської майстерності (дикція, вимова, емоційність); 

- мовна та сценічна культура (артистичність, поведінка на сцені, одяг); 

- творчий задум та його втілення (добір репертуару); 

- художнє та музичне оформлення. 

 

6. Нагородження переможців 
В день проведення конкурсу (24 січня 2020р.) всі учасники отримують 

Дипломи учасників конкурсу та солодкі подарунки від батьківської ради 

Палацу (по можливості). 



Члени журі протягом 7 днів (з 24.01. по 31.01.2020р.) визначаються з 

переможцями у всіх вікових категоріях, нагородження яких відбудеться на 

сцені Палацу під час проведення свята «Віват, талант». Переможці конкурсу 

читців (декламаторів) «Єдині ми – єдина Україна»» (до Дня Соборності 

України) нагороджуються грамотами Палацу та цінними подарунками (по 

можливості) 

Заявки для участі у конкурсі читців (декламаторів) (зразок додається) 

подаються до 20 січня 2020р. включно в методичний кабінет Палацу. Пізніше 

зазначеного терміну заявки прийматися не будуть! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участь в конкурсі читців (декламаторів) «Єдині ми – єдина Україна» 

(до Дня Соборності України) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Рік народження ____________________________________________________ 
 

Гурток, який представляє ____________________________________________ 
 

Вікова категорія ____________________________________________________ 
(«молодша» – до 10 років; «середня» – 11-14 років; «старша» – 15-21р.; 

«21+» - від 22 років) 
 

Конкурсна програма ________________________________________________ 
(автор, назва твору) 

 

Керівник гуртка                _________________ (___________________) 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь в конкурсі читців (декламаторів) «Єдині ми – єдина Україна» 

(до Дня Соборності України) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Рік народження ____________________________________________________ 
 

Гурток, який представляє ____________________________________________ 
 

Вікова категорія ____________________________________________________ 
(«молодша» – до 10 років; «середня» – 11-14 років; «старша» – 15-21р.; 

«21+» - від 22 років) 
 

Конкурсна програма ________________________________________________ 
(автор, назва твору) 

 

Керівник гуртка                _________________ (___________________) 

 


