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Положення конкурсу читців (декламаторів)  

«З любов′ю, ніжністю, теплом…»  

(до Дня матері та Міжнародного дня сім′ї) 
 

Засновник конкурсу: Комунальний заклад «Полтавський Палац 

                                       дитячої та юнацької творчості Полтавської 
                                       міської ради» 

 

1. Загальні положення 
Конкурс читців (декламаторів) «З любов′ю, ніжністю, теплом…» (до 

Дня матері та Міжнародного дня сім′ї) проводиться методичним відділом за 

участі всіх учасників освітнього процесу Палацу ДЮТ (вихованців, батьків, 

керівників гуртків) в рамках реалізації освітньо-виховного проєкту «Зберемо 

воєдино всю нашу родину», керівник Швець О.І.  

 

2. Мета і завдання: 
- популяризація художніх творів про маму, сім′ю, родину; 

- виховання любові та  поваги до берегині роду – матері, до 

найближчого соціального, природного і культурного оточення 

(сім′ї); 

- формування ціннісного ставлення до матері, батька, родини та 

розуміння того, що сім′я, родина – хранителька національних 

звичаїв, традицій та обрядів;  

- пробудження інтересу до художнього читання і творчості; 

- створення умов для творчого спілкування всіх учасників 

освітнього процесу; 

- розвиток мистецтва художнього слова, вдосконалення і 

підвищення виконавської майстерності читців (декламаторів); 



 виховання почуття вдячності та взаємоповаги один до одного; 

- естетичний та духовний розвиток особистості; 

- зміцнення дружби і взаєморозуміння між молодшим та старшим 

поколінням; 

- створення під час конкурсу радісної, теплої родинної атмосфери. 

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

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради» (вихованців, батьків та керівників гуртків) за 

чотирма віковими категоріями: 

- молодший шкільний вік; 

- середній шкільний вік; 

- старший шкільний вік; 

- дорослі (старше 21 року). 

В конкурсі беруть участь всі учасники освітнього процесу в Палаці 

ДЮТ (не більше 2 від гуртка). 
 

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

- твір про маму; 

- твір про сім′ю, родину; 

- авторський твір. 

Тривалість конкурсної програми становить 3-5хв. Твори виконуються 

українською мовою. 

Конкурс проводиться 6 травня 2022 року в Комунальному закладі 

«Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської 

ради». 

До складу журі входять: 

- представник адміністрації Палацу ДЮТ; 

- консультант з ЦПРПП; 

- представник методичного відділу; 

- представник батьківського комітету Палацу ДЮТ; 

- представник органів дитячого самоврядування. 
 

5. Критерії оцінювання конкурсу: 
- відповідність тематиці 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. 

Оцінювання виступів учасників конкурсу здійснює журі за 5-ти 

бальною системою згідно з критеріями.  

 

6. Нагородження переможців 



 Переможці та учасники конкурсу нагороджуються грамотами, 

дипломами та призами Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої 

та юнацької творчості Полтавської міської ради». 
Заявки для участі у конкурсі читців (декламаторів) (зразок додається) 

подаються до 25 квітня 2022р. в методичний кабінет Палацу ДЮТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участь в конкурсі читців (декламаторів) «З любов′ю, ніжністю, 

теплом…» (до Дня матері та Міжнародного дня сім′ї) 

  

 

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) «З любов′ю, ніжністю, 

теплом…» (до Дня матері та Міжнародного дня сім′ї) 

  

 

 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) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


