
 
 

ШИРОКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

 
 Н А К А З  

 

 24.10.2016                   смт. Широке                            №472 

 

Про проведення районного  

конкурсу малюнку  

«Чорнобильська палітра» 

 

  Згідно листа головного управління освіти і науки 

облдержадміністрації, листа Дніпропетровської обласної організації «Союз 

Чорнобиль України» від 19.10.2016,  з метою вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, підняття поваги в 

суспільстві до чорнобильців та виховання у молодого покоління 

патріотичного ставлення до рідного краю 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести  з 25 жовтня по 4 листопада 2016 року районний конкурс 

малюнку «Чорнобильська палітра». 

2. Затвердити Положення районного конкурсу «Чорнобильська 

палітра» (додаток 1). 

3. Затвердити склад журі районного конкурсу (додаток №2). 

         4. Керівникам установ освіти району довести даний наказ до відома 

вчителів і учнів та забезпечити участь в районному конкурсі. Роботи надати 

до відділу освіти до 7 листопада. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на методиста   

 РМК Лисенко Т.В. 

 

 

 

 

         Начальник відділу                                                   О.М.ЛОХАЧ 

 

 



 
Додаток 1 

до наказу відділу освіти 

від 24.10.2016 року №472  

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про проведення районного конкурсу дитячого малюнку 

„ЧОРНОБИЛЬСЬКА  ПАЛІТРА” 

 

Районний конкурс дитячого малюнку „Чорнобильська палітра” є 

однією із форм естетичного виховання учнівської молоді. Із конкурсних робіт 

буде створено виставку. 

МЕТА: 

- вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЄС; 

- підняття поваги в суспільстві до чорнобильців; 

- виховання у молодого покоління патріотичного ставлення до 

рідного краю – покинута чорнобильська  зона є тому УРОК. 

Організатори: громадська організація „Союз Чорнобиль України” 

Дніпропетровської області, Всеукраїнська Асоціація „Афганці Чорнобиля” та 

головне управління  освіти і науки облдержадміністрації. 

Учасники: представники дитячих гуртків, студій, об’єднань 

загальноосвітніх шкіл, позашкільних закладів, віком від 5 до 18 років. 

Термін проведення : жовтень - листопад місяць 2016 року. 

Зміст та вимоги до конкурсних робіт. Відображення очима дітей 

Чорнобильської катастрофи: покинуті домівки, край, робота в зоні 

відчуження героїв-чорнобильців. Конкурс проводиться з номінації 

„Живопис” за віковими категоріями. 

Розміри робіт повинні не перевищувати 50Х 60 см. 

Можливості техніки виконання: пастель, гуаш, акварель, гравюра, 

олійна фарба, олівець, колаж, туш. 

Умови участі. Кількість робіт не обмежується. На виставку 

приймаються як окремі роботи так і колекції робіт зі списком представлених 

робіт.  

Кожна робота повинна бути естетично оформлена, на звороті 

підписана: назва роботи, П.І. автора, дата народження, вік, район, місто, 

навчальний заклад, адреса, П.І.Б. керівника. 

Роботи, які надсилаються на виставку, крім переможців, повертаються, 

але не рецензуються. 

Підведення підсумків. Підсумки підводить  журі за такими віковими 

категоріями:  5-9 років; 10-14 років; 16-18 років.  

У кожній категорії визначається по три призових місця. 

Переможці районного етапу конкурсу нагороджуються грамотами 

відділу освіти. 



 

 

Додаток 2 

до наказу відділу освіти 

від 24.10.2016 року № 472 

 

СКЛАД ЖУРІ 

по підведенню підсумків районного конкурсу 

дитячого малюнку «Чорнобильська палітра» 

 

  

1. Лохач О.М. – начальник відділу освіти, голова журі 

 

2. Лисенко Т.В. – методист РМК відділу освіти, секретар журі 

 

3. Біднова Л.Г. – завідуюча РМК відділу освіти 

 

4. Пшенична Т.А. – методист РМК відділу освіти 

 

5. Терьошкіна С.І. – керівник РМО вчителів художньої культури 

 
 

 

 


