
Додаток 1 

до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту 
райдержадміністрації 

від 15.10.2015р. № 222-од 
 

Умови проведення  
районного фестивалю-конкурсу патріотичної пісні, прози і поезії, творів 

образотворчого мистецтва «Свята Покрова», присвяченого Дню захисника 
України і Дню Гідності та Свободи 

 
1. Організатори фестивалю-конкурсу. 
Організаторами фестивалю-конкурсу є департамент освіти і науки 

облдержадміністрації,  обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної 
освіти, відділи освіти райдержадміністрацій, управління освіти і науки 
Тернопільської, управління освіти Чортківської міських  рад. 

2. Мета  фестивалю-конкурсу. 
Фестиваль-конкурс проводиться з метою   широкого пропагувння серед дітей 

та юнацтва кращих зразків мистецьких творів патріотичного спрямування, що 
розкривають героїчний шлях національно-визвольної боротьби українського народу 
в ХХ столітті, вивчення пісенної спадщини Січового Стрілецтва, Української 
Галицької Армії, Організації Українських Націоналістів, Української Повстанської 
Армії, а також сучасної української молодіжної патріотичної пісні, що звучала під 
час Революції на Граніті, Євромайданах, Революції Гідності, вшанування мужності 
та героїзму сучасних захисників суверенітету і територіальної цілісності України, та 
сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в учнівської молоді, створення 
умов для розвитку гуртків художньо-естетичного циклу у загальноосвітніх,  
позашкільних та інтернатних навчальних закладах, виявлення обдарованих дітей, 
підвищення їх художнього та виконавського рівнів.  

3. Учасники фестивалю-конкурсу. 
До участі запрошуються обдаровані діти і творчі колективи загальноосвітніх 

та  позашкільних навчальних закладів району. 
4. Умови проведення фестивалю-конкурсу. 
Фестиваль-конкурс проводиться у наступних номінаціях: 
 «Патріотична пісня» (участь беруть хорові колективи та вокальні 

ансамблі). 
 «Патріотична проза і поезія» (участь беруть творчі колективи та окремі 

читці). 
 «Образотворче мистецтво» у трьох художніх жанрах: «Графіка»,  

«Живопис», «Фотографія».  
Фестиваль-конкурс проводиться у три тури: 

          - І тур з 16 жовтня по 09 листопада 2015 року у навчальних закладах; 
         - ІІ тур районний 10 листопада 2015 року за участю члена журі обласного 
етапу фестивалю-конкурсу. 



На кожному турі затверджується оргкомітет і журі. 
Переможці ІІІ туру (обласного) визначаються на підставі представлених 

відеоматеріалів,  які можуть транслюватись з DVD – диску (тип диску DVD - R). 
У номінації  «Патріотична пісня» учасники готують  пісні патріотичної 

тематики (мінімум одна пісня виконується a-cappella). 
У номінації «Патріотична проза і поезія» учасники представляють художні 

твори чи уривки патріотичної прози та поезії тривалістю до 10 хвилин. 
При складанні репертуару дотримуватися мети проведення фестивалю-

конкурсу. 
Критерії оцінювання: 
У номінації «Патріотична пісня»: дотримання тематики, майстерність 

виконання, звукоутворення, чистота інтонування, сценічність, характер твору. 
У номінації «Патріотична проза і поезія»: розкриття теми  у віршованих або 

прозових творах, оригінальність творчого задуму, майстерність виконання, сценічна 
культура. 

Умови проведення фестивалю-конкурсу у номінації «Образотворче 
мистецтво». 

Конкурс проводиться у трьох художніх жанрах: «графіка»,  «живопис», 
«фотографія». 

Члени журі оцінюють «графіку»,  «живопис», «фотографію» на основі 
представлених матеріалів. Надіслати  у кожному художньому жанрі не більше 3-ох 
робіт. 

Критерії оцінювання жанрів «графіка»,  «живопис»: 
    - розкриття теми; 
    - оригінальність творчого задуму; 
    - професійність і техніка виконання. 

«Графіка»  
До участі і запрошуються юні художники віком 14-17 років. 
Учасники  виконують творче завдання: графічне зображення на папері А4.  
 «Живопис»  

 Вимоги щодо оформлення тематичної композиції у жанрі «живопис»: 
Розмір роботи – формат А2. 
Техніка виконання – живопис. 
Матеріал – папір, полотно, олія, темпера, туш. 
Примітка: твори живопису, представлені без підпису,  не оцінюються. 
«Фотографія»  
Розмір фотографії не менше 21х30. 

Критерії оцінювання:  

- відповідність за змістом (згідно з темою та метою фестивалю-конкурсу);  

- естетика (композиція, чіткість, ключові моменти);  

- підхід до тематики (цікаве, нетипове охоплення теми).  
 
 
 
 



Взірець підпису роботи у номінації  «Образотворче мистецтво» 
 

Назва роботи 
Техніка виконання 
Прізвище, ім’я, по батькові учня 
Клас 
Повна назва навчального закладу 
Вчитель, керівник гуртка  
(прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 

У день проведення фестивалю-конкурсу приміщення має бути оформлене 
відповідно до тематики заходу. 

Рекомендуємо на фестиваль-конкурс запросити батьків та представників 
місцевої громади. 

Тривалість виступів учасників фестивалю-конкурсу – до 2 години. 
 
5. Порядок подання заявок. 
Дату проведення ІІ туру фестивалю-конкурсу повідомити до 5 листопада  

2015 року в лабораторію виховної роботи і громадянської освіти ТОКІППО. 
У заявці для участі у номінаціях «Патріотична пісня» і «Патріотична проза і 

поезія» слід вказати наступне: 
- назву колективу (прізвище, ім’я, по батькові читця, дата народження); 
- авторів музики та слів пісні, прози, поезії; 
- назву твору, номінацію; 
- прізвище, ім’я, по батькові керівника колективу, повну назву навчального 

закладу. 
Заявки на участь у ІІ районному турі фестивалю-конкурсу мають бути 

подані оргкомітету до 5 листопада 2015 року. 
 
6. Відзначення та нагородження учасників: 
 Порядок проведення фестивалю-конкурсу передбачає визначення  і 

присудження в кожній номінації призових місць та вручення дипломів за I,  II,  III 
місця. За рішенням журі визначається володар “Гран-прі”. Керівники 
нагороджуються  грамотами та  подяками відділу освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 




