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            Н А К А З 

від 10 жовтня 2017 року смт Підволочиськ            №200-од 

 

Про проведення фестивалю – конкурсу 

патріотичної пісні, прози і поезії, творів  

образотворчого мистецтва «Свята Покрова»,  

присвяченого  відзначенню 75-ї річниці створенню УПА 

 

       На виконання указів Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 «Про 

заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді»,від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно- патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», наказів Міністерства освіти і 

науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про 

затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

Заходів щодо реалізації Концепції національно- патріотичного виховання дітей 

і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 №768 «Про 

національно-патріотичне виховання в системі освіти» та наказу департаменту 

освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації від 16.01.2015 р. №10 «Про 

організацію виконання заходів щодо посилення військово-патріотичного 

виховання учнівської та студентської молоді на період 2015-2020 років», наказу 

управління освіти і науки облдержадміністрації від 04.10.2017 року №288 «Про 

проведення в області фестивалю – конкурсу  патріотичної пісні, прози, поезії, 

творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова», присвяченого 75-ї річниці 

створення УПА», з метою вшанування пам’яті героїв національно-визвольних 

змагань, виховання підростаючого покоління на прикладах героїзму і 

відданості своїй Батьківщині, утвердження в свідомості й почуттях особистості 

патріотичних цінностей, глибокого осмислення героїчної історії України і 

рідного краю, сприяння дальшому зміцненню патріотичного духу в учнівської 

молоді, виявлення художньо обдарованих дітей 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Провести 24 жовтня 2017 року фестиваль-конкурс 
патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва   «Свята 
Покрова», присвячений 75-ї річниці створення УПА у трьох номінаціях: 
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1) «Патріотична пісня». 
2) «Патріотична проза і поезія». 
3)   «Образотворче    мистецтво»    у   трьох   художніх   жанрах   «Графіка», 
«Живопис», «Фотографія». 

2. Затвердити: 
1)  Умови проведення фестивалю-конкурсу патріотичної пісні, прози і поезії, 
творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова» присвяченого 75-й річниці 
створення УПА, (додаток 1). 
2)    Склад журі (додаток 2). 
3.     Керівникам    загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів: 
1)  Забезпечити проведення шкільного  етапу фестивалю-конкурсу патріотичної 
пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова» з 16 
жовтня по 22 жовтня 2017 року (у навчальних закладах); 
2)  Забезпечити участь переможців І (шкільного) етапу у ІІ етапі, який буде 
проходити 24 жовтня 2017 року о 10 год. (Підволочиський БШ). 
3)    При проведенні шкільного  етапу користуватися Умовами проведення ІІ 

етапу фестивалю-конкурсу патріотичної пісні, прози і поезії, творів 

образотворчого мистецтва «Свята Покрова», присвяченого 75-й річниці 

створення УПА. 

4.   Методичному кабінету відділу освіти Підволочиської селищної ради: 

1) Здійснити координаційну роботу та забезпечити методичний супровід 

проведення фестивалю-конкурсу. 

2)    Підготувати проект наказу про підсумки проведення фестивалю-конкурсу. 

3) Забезпечити якісну підготовку та участь обдарованих дітей, творчих 
колективів у IIІ (обласному) етапі фестивалю-конкурсу. 
4) Висвітлити у засобах масової інформації хід проведення фестивалю-

конкурсу та його підсумки. 

5) Забезпечити друк грамот для нагородження переможців фестивалю-

конкурсу. 

5.  Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою. 

 

 
              Г.Р. Сакевич 

              М.М. Гладич  

              В.С. Сеник 

              Г.Г. Петрунів 

Юрисконсульт :                           І.О. Витвицька 

 
 
 



Додаток 1 

до наказу відділу освіти 

Підволочиської  селищної ради 

                                                                                                          від 10 жовтня 2017 року № 200   

Умови 

проведення обласного фестивалю - конкурсу патріотичної пісні, прози і поезії, 

творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова», присвячений відзначенню 

75-ї річниці створення УПА 

1. Організатори Фестивалю. 

Організаторами Фестивалю є  відділ  освіти  Підволочиської селищної ради, 

методичний кабінет 

2. Мета Фестивалю. 

Фестиваль проводиться з метою виховання підростаючого покоління на 

прикладах героїзму і відданості своїй Батьківщині, утвердження в свідомості й 

почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до 

історичного минулого України, відродження історичного жанру в шкільному  

музичному, поетичному та образотворчому мистецтві, привернення уваги юних 

митців до глибокого осмислення героїчної історії України і рідного краю, 

виховання в учнівської молоді почуття патріотизму, національної свідомості, 

створення умов для розвитку гуртків художньо-естетичного циклу у 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах, виявлення обдарованих 

дітей, підвищення їх художнього та виконавського рівнів. 

3. Учасники Конкурсу: 

До участі у Конкурсі запрошуються обдаровані діти та творчі колективи 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. 

4. Умови проведення Конкурсу: 

Фестиваль-конкурс проводиться у наступних номінаціях: 

- «Патріотична пісня» 

- «Патріотична проза і поезія»; 

- «Образотворче мистецтво (живопис, графіка, фотографія)». 

 

У номінації  «Патріотична пісня» 
учасники виконують по два твори  патріотичної тематики відповідно до 

спрямування Конкурсу. У номінації беруть участь дуети, тріо, вокальні 

ансамблі по одному колективу. 

  

У номінації "Патріотична проза і поезія" 

Учасники (по одному учаснику) , виконують уривки прози і поезії, присвячені  

безприкладному подвигу українських патріотів у боротьбі за волю та 

незалежність України (тривалість виступу - до 5 хвилин). 

При складанні репертуару дотримуватися мети проведення фестивалю- 

конкурсу. 

Критерії оцінювання: 

У номінації  

«Патріотична пісня» 

журі оцінює за наступними критеріями: 

- дотримання тематики; 

- майстерність виконання; 



- звукоутворення; 

- чистота інтонування; 

- характер твору; 

- сценічність; 

У номінації  

«Патріотична проза і поезія»: 

-розкриття теми національно-визвольної боротьби за незалежність України,  

присвяченої 75-й річниці створення УПА, у віршованих або прозових  

творах; 

- оригінальність творчого задуму; 

- майстерність виконання; 

- сценічне мовлення; 

- сценічна культура. 

Умови проведення конкурсу у номінації «Образотворче мистецтво»: 

Конкурс проводиться у трьох художніх жанрах: “Графіка”, “Живопис”,  

“Фотографія” 

Вимоги щодо оформлення тематичної композиції у жанрі «Графіка»: 

Графічне зображення місцевої історичної пам’ятки (пам’ятника) на  

аркуші формату А4; 

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.  

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) 

Журі оцінює «графіку» і «живопис» окремо. 

Критерії оцінювання у номінації «Образотворче мистецтво»: 

- розкриття теми; 

- оригінальність творчого задуму; 

- професійність і техніка виконання. 

 

Вимоги щодо оформлення тематичної композиції у жанрі 

« Фотографія»: 

Фотографія із зображенням учнівського та педагогічного колективів,  

громади під час проведення виховних заходів, флешмобів, присвячених  

патріотичній тематиці. 

Розмір фотографії не менше 21x30. 

Критерії оцінювання: 

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

- естетика (композиція, чіткість, ключові моменти); 



Додаток 2 

до наказу відділу освіти 

Підволочиської  селищної ради 

                                                                                                          від 10 жовтня 2017 року №200 

 

Склад журі 

ІІ етапу фестивалю-конкурсу патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого 

мистецтва «Свята Покрова», присвяченого 75-й річниці створення УПА 

І. Номінація «Патріотична пісня» та «Патріотична проза і поезія» 

Гладич  Марія Мар”янівна         Методист методичного кабінету  відділу освіти                              

                                                     Підволочиської  селищної ради 

Петрунів Галина Григорівна      Методист методичного кабінету  відділу освіти                              

                                                     Підволочиської  селищної ради 

 

Міхневич Андрій Львович       Вчитель музичного мистецтва  

                                                     Кам”янківської ЗОШ І-ІІІст. 

 

Гельовська Леся Василівна       Вчитель музичного мистецтва  

                                                     Підволочиської ЗОШ І-ІІІст. 

 

Шапочка Марія Володимирівна  Вчитель української мови і літератури  

                                                       Іванівської ЗОШ І-ІІІст 

 

Улична Ярослава Олегівна        Вчитель української мови і літератури  

                                                      Підволочиської ЗОШ І-ІІІст 

І. Номінація «Образотворче мистецтво» 

Сеник Вероніка Станіславівна      Методист методичного кабінету  відділу освіти                              

                                                         Підволочиської селищної ради   

 

Дацко Ганна Анатоліївна              Вчитель образотворчого мистецтва  

                                                          Підволочиської ЗОШ І-ІІІст. 

 

Черкас Мирослава Петрівна         Вчитель образотворчого мистецтва  

                                                         Підволочиської гімназії ім. І. Франка 

 

Шевчук Микола Васильович        Керівник гуртків Підволочиського БШ 

 

 


