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Положення 

конкурсу патріотичної пісні 

«Об′єднані піснею»» 

 
Засновник конкурсу: Комунальний заклад «Полтавський Палац 

                                     дитячої та юнацької творчості Полтавської 

                                     міської ради Полтавської області» 
 

1. Загальні положення 
Конкурс патріотичної пісні «Об′єднані піснею» проводиться 

методичним відділом (в рамках реалізації проєкту «Зберемо воєдино всю 

нашу родину», керівник Швець О.І.) за участі всіх учасників освітнього 

процесу Палацу (вихованців, педагогів, батьків). 

 

2. Мета і завдання: 
- патріотичне виховання дітей та молоді засобами українського 

мистецтва;   
- відродження козацького духу, українських традицій, духовних 

цінностей, здатних реалізувати свій потенціал в умовах 

сучасного суспільства;  
- популяризація пісенних творів про Україну, рідний край; 

- збереження і примноження культурно-історичної спадщини 

Полтавщини, України (в рамках роботи над виховною 

проблемою Палацу «Виховання громадянин-патріота в 

позашкільному навчальному закладі»; 

- виховання національно-патріотичних почуттів та шанобливого 

ставлення до Батьківщини; 

- естетичний та духовний розвиток особистості; 

- налагодження тісної творчої співпраці позашкільного закладу з 

батьками вихованців;  



 
- створення умов для творчого спілкування всіх учасників 

освітнього процесу; 

- зміцнення дружби і взаєморозуміння між підростаючим та 

старшим поколінням. 

                

     3. Учасники конкурсу пісні: 
 Конкурс пісні  проводиться за участі творчих родин вихованців гуртків 

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради Полтавської області» у номінаціях: солісти, дуети, 

тріо, квартети. 

 

     4. Умови проведення конкурсу пісні: 
 Учасники конкурсу виконують твори обов’язково  патріотичного 

спрямування. Тексти пісень повинні бути українською мовою, які 

виконуються під інструментальний супровід або фонограму «-». 

Конкурсна програма для учасників: 

- українська народна пісня; 

- українська авторська пісня; 

- лірико-патріотична пісня; 

- пісні козацької тематики.  

Тривалість виступу до 5хв. 

Конкурс патріотичної пісні проводиться  в рамках проведення Тижня 

сім′ї  08 травня 2020 року в Комунальному закладі «Полтавський Палац 

дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської 

області». 

 До складу журі входять: 

- представник адміністрації Палацу; 

- представник художнього відділу; 

- представник органу дитячого самоврядування; 

- представник батьківського комітету Палацу; 

              -   незалежний експерт з музичною освітою. 

        Учасники конкурсу не мають права змінювати пісню і 
фонограму перед початком виступу.  

        

      5. Технічні вимоги: 

   Носіями фонограм є флеш-карти.    

Не допускається виступ учасників під фонограму «+». 

       

       6. Критерії оцінювання конкурсу-зустрічі:        
                - відповідність тематиці конкурсу; 

   - рівень виконавської майстерності (манера виконання, глибина 

відтворення музичного змісту твору, інтонаційність, цілісність композиції); 



                - сценічна культура; 

                - самобутність виконання (новизна, оригінальність, 

імпровізаційність); 

                - вміння передавати через пісні атмосферу єдності поколінь;  

                - відповідність сценічного костюму тематичному образу твору 

(естетика зовнішнього вигляду); 

                - реалізація художнього задуму на основі усвідомлення музичної 

форми твору (використання презентації, відео- та фотоматеріалів, 

театралізованого та танцювального супроводу). 

 Оцінювання виступів учасників конкурсу здійснює журі за 10-ти 

бальною системою згідно з критеріями.  

 

       7. Нагородження переможців: 
Всі учасники та переможці конкурсу отримують дипломи, грамоти, 

цінні подарунки Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та 

юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області» у кожній 

номінації та солодкі подарунки від батьківської ради Палацу (по 

можливості). 

Заявки для участі у конкурсі «Об′єднані піснею» подаються до 30 

квітня 2020 року в методичний кабінет Палацу (зразок додається). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 
на участь  в конкурсі патріотичної пісні «Об′єднані піснею» (в рамках 

проведення Тижня сім’ї) 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові кожного учасника конкурсу пісні (тата, мами, 

бабусі, дідуся,  дитини, педагога тощо) _____________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Гурток, який представляє__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Конкурсна програма_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 Керівник гуртка            ____________________(___________________) 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь  в конкурсі патріотичної пісні «Об′єднані піснею» (в рамках 

проведення Тижня сім’ї) 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові кожного учасника конкурсу пісні (тата, мами, 

бабусі, дідуся, дитини, педагога тощо) _____________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Гурток, який представляє__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Конкурсна програма_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 Керівник гуртка            ____________________(___________________) 

 

 

 


