
ПОЛОЖІМ'::
про проведення Всеукраїнського творчого конкурсу 

«Слово про -Україну»

1. Загальні положення

1.1, Всеукраїнський творчий конкурс «Слово про Україну» {даті -  
Конкурс) — це ВіДІфііШЙ захід, що проводиться з метою ВШВДЄНШ І а ШДТрЯМКИ
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» с ГОріщкчкий факультет Національного 

авіаційного університету за сприяння Міністерства культури України та 
Всеукраїнської молодіжної громадсько'!' організації «Серце до серця».

1.4. Конкурс проводить Організаційний комітет, склад якого 
формується та затверджується організаторами конкурсу.

1.5. Конкурс проводиться в о т  -ж _■ базі Юридичного факультету
Національного авіаційного університету та адресою: м. Київ. ■ П Г іП У Т Т рМ -Т.4 ’4 ^ 3  .» CV Л

Комарова. І.
1.6. У 2і, К ,ц ,ді Конкурс проводитиметься 27 лютого. Час і аруд 

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,
декламуванні віршів, музичний енний) або танцювальний номер, 
театральна мініатюра, пісочна анімація тощо) -  має тривати до 5 .хвилин.

3.2. Мова виступів -  українська, англійська (за власним виборові).



4. Конкурсна комісії (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 зайшли 
перше, друге та третє місця.

5.2. Критерії оцінки виступів:
■ • ~ балів І Повнота розкриття виступу-_______________________________
І І П бали - юційна насиченість виступ у _______________ _____________

. ■ ’ } Рівень виконавської майстерності_______ ______________ ____
І і -5 балі* 1 у игінальність і креативяість виступу______________________
і _ , - і тримання встановленого регламенту, лаконізм_____
; 25 балів і 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.
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