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2. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу 

здійснюється Департаментом освіти і науки облдержадміністрації та 

Полтавським обласним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

 

3. Для організації та проведення Конкурсу створюється оргкомітет, для 

оцінювання робіт – журі. Склад оргкомітету та журі затверджується наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 
 

4. До участі у Конкурсі запрошуються вихованці обласного, районних 

(міських) закладів туристсько-краєзнавчого профілю, учні закладів 

інтернатного типу обласного підпорядкування, учні загальноосвітніх, 

професійно-технічних начальних закладів, студенти вищих навчальних 

закладів, які є вихованцями гуртків з різних напрямів туризму та 

краєзнавства, а також військово-патріотичного напряму (далі – учасники).   

 

5. У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

6. Конкурс проводиться за номінаціями: 

«Художньо-публіцистичні твори»; 

«Фотографія»; 

«Образотворче мистецтво»; 

«Декоративно-ужиткове мистецтво». 

 

7. Тематики творчих робіт учасників: 

активний туризм та відпочинок, подорожі батьківщиною, 

Полтавщиною та Україною; 

природа, історія та культура рідного краю, його видатні, працьовиті і 

талановиті люди;  

народні традиції та звичаї, мистецтва, ремесла і промисли рідного 

краю;  

власні світоглядні позиції. 

 

8. Для участі у I-му (районному/міському) етапі Конкурсу творчі 

роботи надсилаються до відділів (управлінь) освіти районних державних 

адміністрацій (міськвиконкомів).  

Кожен учасник подає одну творчу роботу, оформлену паспортом, 

прикріпленим з лицевої сторони у правому нижньому кутку, українською 

мовою у друкованому вигляді із зазначенням: назви роботи, прізвище та ім’я 

учасника, найменування навчального закладу. 

 

9. Для участі у ІІ-ому (обласному) етапі Конкурсу відділи (управління) 

освіти районних державних адміністрацій (міськвиконкомів) надсилають до 

25  жовтня   2013   року   до  Полтавського   обласного   центру   туризму   і 
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краєзнавства учнівської молоді (36014, м. Полтава, вул. Нечуя-Левицького, 4) 

такі матеріали: 

заявки на участь в Конкурсі за формою згідно з додатком на кожного 

учасника; 

творчі роботи переможців I (районного/міського) етапу Конкурсу в 

кожній номінації (3 твори); 

копію наказу про підсумки проведення I (районного/міського) етапу 

Конкурсу. 

 

III. Вимоги щодо оформлення творчих робіт 

 

1. У номінації «Художньо-публіцистичні твори» – оповідання, нарис, 

художнє есе, вірш – викладаються згідно з правилами українського 

правопису, друкуються на аркушах формату А4 без звороту, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, об’ємом до 2-х сторінок, для віршованих 

творів – об’єм не більше 30 рядків.  

Електронний варіант творчої роботи подається на диску СD. 
 

2. У номінації «Фотографія» приймаються різні за жанром, чорно-білі 

та кольорові знімки виставкової якості, розміром 20х30 см або 30х40 см.  

Електронний варіант фотороботи подається на диску СD у форматі 

JPEG.  

 

3. У номінації «Образотворче мистецтво» творчі роботи виконуються у 

видах «живопис»,» графіка» у різних жанрах та техніках на стандартних 

аркушах формату А-2, А-3, А-4.  

 

4. У номінації «Декоративно-ужиткове мистецтво» творчі роботи 

презентують різні напрями народного мистецтва, ремесел та промислів 

рідного краю, виконуються із застосуванням різних матеріалів (вишивка, 

ліплення з глини, витинанки, вироби зі шкіри, дерева, писанкарство та ін.).  

 

IV. Критерії оцінювання Конкурсу 

 

1. Критерії оцінювання: 

творчий підхід; 

оригінальність; 

стиль викладу; 

відповідність тематиці Конкурсу; 

охайність роботи та майстерність виконання. 

 

2. Максимальна кількість балів – 50. 
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V. Підведення підсумків Конкурсу і нагородження 

 

1. У кожній номінації журі визначає переможців та лауреатів Конкурсу за 

найбільшою кількістю набраних балів. 
 

2. Результати проведення ІІ (обласного) етапу затверджуються наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 
 

3. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами Департаменту 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та призами, 

лауреати – грамотами Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді. 

 

 

 

 

Заступник директора Департаменту                                         Г.Б.Горбаньова 



 

Додаток  

до Положення про проведення 

обласного  конкурсу творчих робіт  

учнівської та студентської молоді  

«Я відкриваю світ собі щодня» 

(пункт 7 розділу II) 

 

 

Заявка 

на участь в обласному конкурсі творчих робіт  

учнівської та студентської молоді  

«Я відкриваю світ собі щодня» 

 

1. Номінація __________________________________________________  

2. Назва творчої роботи _________________________________________ 

3. Прізвище, ім'я та по батькові учасника __________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Вік учасника ________________________________________________ 

5. Клас (курс) _________________________________________________ 

6. Найменування та місцезнаходження навчального закладу ___________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Контактний телефон __________________________________________ 

8. Жанр, напрям, техніка виконання, матеріали (для образотворчих та 

декоративно-ужиткових  творів) ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

жанр (для художньо-публіцистичних творів) _______________________ 

приблизна дата та місце знімку (для фотографій) ____________________ 

9. Прізвище, ім'я, по батькові вчителя, викладача, керівника гуртка, 

секції, клубу, який підготував учасника ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Керівник відділу (управління) 

освіти районної державної  

адміністрації (міськвиконкому)            ___________                       ___________ 
                                                                   (підпис)                                                        (ПІП) 

М.П. 



 


