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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ                 
 

 

 

 

                               Обласні, Київська міська                 
                               державні адміністрації 
 
                               Керівникам навчальних   
                               закладів   
 

Про організацію Всеукраїнського  

творчого конкурсу «Слово про Україну» 

 

Міністерство культури України інформує про те, що 27 лютого 2019 року 

на базі Юридичного факультету Національного авіаційного університету 

відбудеться Всеукраїнський творчий конкурс «Слово про Україну» (далі – 

Конкурс). 

Метою Конкурсу є формування національної свідомості та 

відповідальності за долю України; виховання любові до рідної землі, її історії; 

культивування бережливого ставлення до національного багатства країни, 

мови, історії та традицій. 

До участі у Конкурсі запрошуються учні та вихованці 10-11 класів 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, члени творчих об’єднань 

України. 

Конкурс відбудеться за адресою: м. Київ, проспект Космонавта  

Комарова, 1, Національний авіаційний університет, початок о 10.00 год.  

Просимо поінформувати зацікавлені структурні підрозділи, 

підпорядковані установи, районні державні адміністрації, виконавчі комітети 

міських, районних, селищних, сільських рад, керівників навчальних закладів, 

творчі колективи, громадські організації, заклади культури, засоби масової 

інформації про проведення Конкурсу та сприяти участі в ньому (положення про 

проведення Конкурсу додається). 

Додаткова інформація та реєстрація учасників за тел.:                                  

044-400-43-01, 063-737-40-47. Кількість учасників обмежена.   

Додаток: на 2 арк. 

 

 

Державний секретар                                                       Ростислав КАРАНДЄЄВ 
 



Додаток до листа Мінкультури України 

від 01 лютого 2019 року 

№ 175/28/15-19 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення Всеукраїнського творчого конкурсу  

«Слово про Україну» 
 
 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Всеукраїнський творчий конкурс «Слово про Україну» (далі – 

Конкурс) – це відкритий захід, що проводиться з метою виявлення та підтримки 

творчої молоді, сприяння розкриттю її таланту, розвитку комунікативних умінь. 

1.2. Основними завданнями Конкурсу є: 

формування національної свідомості та відповідальності за долю 

України; 

виховання любові до рідної землі, її історії; 

культивування бережливого ставлення до національного багатства 

країни, мови, історії та традицій. 

1.3. Організаторами Конкурсу є Юридичний факультет Національного 

авіаційного університету за сприяння Міністерства культури України та 

Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Серце до серця». 

1.4. Конкурс проводить Організаційний комітет, склад якого 

формується та затверджується організаторами конкурсу. 

1.5. Конкурс проводиться в один етап на базі Юридичного факультету 

Національного авіаційного університету за адресою: м. Київ,  проспект 

Комарова, 1.  

1.6. У 2019 році Конкурс проводитиметься 27 лютого. Час і зала 

проведення повідомляються додатково. 
 

2. Учасники Конкурсу 
 

2.1. Конкурс проводиться серед учнів і вихованців 10-11 класів 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, членів дитячих і 

молодіжних громадських організацій України. 

 

3. Вимоги до виступів 
 

3.1. Виступ на тему «Слово про Україну» (промова, презентація, 

декламування віршів, музичний (пісенний) або танцювальний номер, 

театральна мініатюра, пісочна анімація тощо) – має тривати до 5 хвилин. 

3.2. Мова виступів – українська, англійська (за власним вибором). 

 

 



4. Конкурсна комісія (журі) 

 

4.1. Для організації Конкурсу та визначення кращих виступів 

формується Конкурсна комісія (журі) Конкурсу. 

4.2. Журі Конкурсу, яке формується та затверджується організаторами 

конкурсу: 

здійснює оцінювання виступів на Конкурсі; 

своїм рішенням визначає переможців Конкурсу. 

 

5. Порядок підбиття підсумків Конкурсу 

 

5.1. При підбитті підсумків журі визначає переможців, що зайняли 

перше, друге та третє місця. 

5.2.  Критерії оцінки виступів: 

1-5 балів Повнота розкриття виступу 

1-5 балів Емоційна насиченість виступу 

1-5 балів Рівень виконавської майстерності   

1-5 балів Оригінальність і креативність виступу 

1-5 балів Дотримання встановленого регламенту, лаконізм 

25 балів Максимальна кількість  

5.3. Підбиття підсумків Конкурсу оформляється протоколом журі 

Конкурсу. 

5.4. Переможців і призерів Конкурсу може бути нагороджено у 

орієнтовних номінаціях, зокрема: «Красномовність»; «Найкраща презентація»; 

«Оригінальність промови»; «Глядацькі симпатії»; «Найкращий танець»; 

«Кмітливість і дотепність»; «Почуття гумору»; «Авторська пісня» тощо.  

5.5.  Переможці та призери Всеукраїнського Конкурсу нагороджуються 

дипломами (грамотами), учасники Конкурсу – подяками від дирекції 

Юридичного факультету. 
 


