
 

 
 

ШИРОКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

 
 Н А К А З  

 

 25.10.2016                   смт. Широке                            №479 

  

Про проведення районного 

заочного етапу обласного 

конкурсу дитячо-юнацької 

творчості «Країна чарівних 

книжок» 

 

 

На виконання наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації від 17.02.2015 №90/0/212-15 «Про 

організацію та проведення обласного конкурсу дитячо-юнацької творчості 

«Країна чарівних книжок» у 2016», з метою пошуку та підтримки 

талановитих та обдарованих дітей, популяризації їх творчості,  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести  23.11.2016 о 1000 на базі БДТ (директор М.М.Куцько) 

районний  заочний етап обласного конкурсу дитячо-юнацької творчості 

«Країна чарівних книжок». 

 

2. Затвердити умови проведення та склад журі у кожній номінації 

зазначеного конкурсу (додаються). 

 

3. Керівникам загальноосвітній навчальних закладів: 

3.1  довести до відома вчителів та учнів умови проведення даного 

конкурсу та сприяти залученню до участі у зазначеному конкурсі дітей та 

учнівської молоді; 

3.2  створити умови щодо якісного проведення шкільних відбіркових 

етапів даного конкурсу. 

 

4. Методисту районного методичного кабінету Лисенко Т.В. 

здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу. 

 



5.Відповідальність за виконання наказу покласти на методиста РМК 

Лисенко Т.В.  контроль – на завідуючу РМК Біднову Л.Г. 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти    О.М.ЛОХАЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток  

до наказу відділу освіти  

від  26.05.2015  №205 

 

Умови 

 проведення  районного заочного етапу обласного конкурсу  

дитячо-юнацької творчості «Країна чарівних книжок» 
 

І. Мета конкурсу 

Конкурс проводиться з метою залучення школярів до вивчення надбань світової 

літератури та культурної спадщини українців. 

Проведення конкурсу сприяє популяризації дитячо-юнацької творчості за 

напрямками декоративно-вжиткового, образотворчого мистецтва та літературної 

творчості; покликане продемонструвати розмаїття творчих здобутків у виготовленій 

власноруч книжці; виявити художньо-обдарованих дітей. 
 

ІІ. Учасники і терміни проведення конкурсу 

У конкурсі можуть брати участь діти і молодь від 6 до 18 років. 

Конкурс проводиться за номінаціями: «Декоративно-вжиткове мистецтво», 

«Образотворче мистецтво», «Літературна творчість».  

У кожній номінації три вікові групи: 

- молодша 6-10 років; 

- середня 11-14 років; 

- старша 15-18 років. 

Конкурс проводиться у два етапи: 

І – районний відбірковий (до 23.11.2016), 

ІІ –обласний (до 28.11.2016). 

Для участі в конкурсі необхідно до 18.11.2016 (включно) у відділ освіти (Лисенко 

Т.В.) надати роботи, паспорти творчих робіт, копії особистих документів учасників та 

окремі з кожної номінації заявки від школи за формою: 
 

ЗАЯВКА 

на участь у районному етапі обласного конкурсу дитячо-юнацької творчості 

«Країна чарівних книжок» 

від ____________________________ СЗШ 

номінація __________________ 
 

№ 

з/п 

Назва 

роботи 

Техніка 

виконання 

(або жанр) 

Прізвище 

та ім’я 

автора 

(повністю) 

Повне назва 

навчального 

закладу, 

клас (гурток),        

в якому навчається 

Вік 

учасника 

ПІБ 

керівник 

(повністю) 

молодша вікова група (6-10 років) 

1       

середня вікова група (11-14 років) 

2       

старша вікова група (15-18 років) 

3       

 

Директор школи:    (підпис) 

 

 

 



Паспорт представленої роботи 

назва ________________________________________________________________________ 

техніка виконання _____________________________________________________________ 

П.І. автора ____________________________________________________________________ 

клас, ЗНЗ, вік _________________________________________________________________ 

район, місто __________________________________________________________________ 

назва гуртка __________________________________________________________________ 

ПНЗ, адреса закладу (повна) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

            Директор                                                                             (підпис) 

 

 

ІІІ. Вимоги до конкурсних матеріалів 
 

Творчі роботи повинні відповідати тематиці конкурсу. 

 

Номінація «Декоративно-вжиткове мистецтво» 

 

Розмір книжок   не повинен перевищувати формат А3 та до 7 сторінок. В книжку 

вмістити роботи, які  можуть бути виконані у техніках:  

- декоративний та петриківський розпис; 

- витинанка; 

- вишивка;  

- вироби з соломи, лози, дерева; 

- вироби з глини, шкіри; 

- колаж з тканини, паперу тощо. 

Кожна книжка має бути підписана на звороті: П.І. автора, вік, навчальний заклад, 

гурток, район, П.І.Б. керівника. 

 

Номінація  «Образотворче мистецтво» 

Творчі роботи можуть бути як живописними так і графічними, виконаними в 

техніках: гуаш, пастель, акварель, олівці, туш, гравюра. Розмір книжок не повинен 

перевищувати формат А3, та 7 сторінок.  

Кожна книжка має бути підписана на звороті: П.І. автора, вік, навчальний заклад, 

гурток, район, місто, П.І.Б. керівника. 

 

Номінація «Літературна творчість» 

Сюжети літературних творів та ілюстрацій можуть охоплювати всі види та жанри 

літератури: вірші, оповідання, казки, байки, літературні сценарії, есе тощо. Стилістика 

літературних творів та пластична мова ілюстрацій не обмежується. Розглядаються 

літературні роботи, написані українською мовою. 

Роботи надсилати у роздрукованому та електронному вигляді, обсяг до 7 сторінок 

(шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5). 

 

ІV. Підведення підсумків та нагородження  

В кожній номінації журі визначає переможців, що посідають перші місця у 

вказаних вікових категоріях відповідно. Ці дев’ять робіт будуть направлені для участі в 

обласному етапі даного конкурсу. 

Переможці районного етапу конкурсу нагороджуються грамотами відділу освіти. 



 

V. Склад журі 

Голова журі: 

Лохач О.М. – начальник відділу освіти 

 

Члени журі  номінації Декоративно-вжиткове мистецтво»: 

- Любчич Н.М. – керівник гуртка БДТ 

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

- Лисенко Т.В. – методист РМК 

Члени журі  номінації «Образотворче мистецтво» 

- Пічева Т.А. – методист БДТ 

- Бай В.М. – керівник РМО вчителів образотворчого мистецтва 

-  Пшенична Т.А. – методист РМК 

Члени журі  номінації «Література»: 

- Потороча Н.М – методист РМК; 

- Скорик Л.І. – керівник РМК вчителів української мови та літератури 

- Гусарченко О.А. – вчитель української мови та літератури Широківської СЗШ №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


