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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ департаменту освіти  

і науки облдержадміністрації 
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Примірне положення  

про обласний конкурс „Малюнок, вірш, лист до мами”  

 

І. Загальні положення  

1.1. Це Примірне положення визначає порядок проведення обласного 

конкурсу „Малюнок, вірш, лист до мами” у 2019 році (далі – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводиться серед учнів 5 – 10 класів закладів загальної 

середньої освіти та серед учнів І курсу закладів професійної (професійно-

технічної) освіти області. 

1.3. Організатором  Конкурсу є департамент освіти і науки Закарпатської 

обласної державної адміністрації. 

1.4. Безпосереднє проведення ІІІ етапу Конкурсу покладається на 

обласний методичний центр при департаменті освіти і науки 

облдержадміністрації та Закарпатський обласний палац дитячої та юнацької 

творчості „ПАДІЮН”. 

 

ІІ. Мета Конкурсу 

Конкурс „Малюнок, вірш, лист до мами” проводиться з метою: 

привернення уваги громадськості до української родини – носія 

національно-культурних особливостей та загальнолюдських чеснот, одного із 

чинників у створенні сприятливих умов для гармонійного розвитку 

особистості, її самовизначення, самореалізації, до матері як берегині роду, 

втілення ідеалів добра, справедливості, гуманізму, правди; 

виявлення й підтримки обдарованих дітей. 

 

ІІІ. Організація Конкурсу 

3.1. Конкурс проводиться з 25 березня до 8 травня 2019 року 

в  три етапи у номінаціях: на кращий твір образотворчого мистецтва – серед 

учнів 5 – 7 класів та на кращий літературний твір – серед учнів 8 – 10 класів 

закладів загальної середньої та учнів І курсу закладів професійної (професійно-

технічної) освіти (далі – учасники): 

3.1.1. I етап (у закладі освіти) – з 25 березня до 10 квітня. 

3.1.2. II етап (районний, міський, в об’єднаних територіальних громадах) 

– з 15 до 25 квітня – проводиться місцевими органами управління освітою серед 

учасників – переможців I етапу Конкурсу. 

3.1.3. III етап (обласний, заключний) – з 3 до 8 травня – проводиться 

серед учасників – переможців попереднього етапу Конкурсу у номінаціях: на 

кращий літературний твір (вірш, лист) – на базі обласного методичного центру 

при департаменті освіти і науки облдержадміністрації (м. Ужгород,                         
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пл. Народна, 4), на кращий твір образотворчого мистецтва – на базі 

Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості „ПАДІЮН”. 

3.1.4. На кожному етапі Конкурсу визначаються по 3 переможці у 

кожній із номінацій: одне І-е, одне ІІ-е та одне ІІІ-є місце.  

Для участі у ІІІ етапі надсилається лише одна робота (І місце) у кожній 

із номінацій.  

3.2. Для організації та проведення всіх етапів Конкурсу на місцях 

створюються оргкомітети та журі, склад яких затверджується наказом 

відповідного органу управління освітою, закладу освіти. Оргкомітети 

вирішують усі питання, пов’язані з підготовкою та проведенням Конкурсу. 

На IІІ етапі склад оргкомітету затверджується наказом департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації; склад журі: у номінації „Малюнок” – 

наказом Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької творчості 

„ПАДІЮН”, у номінаціях „Вірш”, „Лист” – наказом департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації. 

 

ІV. Вимоги до оформлення матеріалів, що надсилаються на Конкурс 

4.1. Вимоги до літературних творів: 

4.1.1. Літературні твори, подані на Конкурс, мають бути написані 

державною мовою з урахуванням сучасних вимог українського правопису та з 

дотриманням відповідних стильових і жанрових ознак; виконані рукописом в 

учнівському зошиті. 

4.1.2. До участі у Конкурсі допускаються тільки власні, одноосібні 

роботи, без ознак плагіату. 

4.1.3. До літературного твору додається закритий конверт, у якому 

містяться дані про автора (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, місце 

проживання (повна поштова домашня адреса); найменування та 

місцезнаходження закладу освіти, клас (група); прізвище, ім'я, по батькові 

вчителя, який навчає учасника). 

4.1.4. Для участі у ІІІ етапі Конкурсу в номінаціях „Вірш”, „Лист” 

відповідним оргкомітетам необхідно до 3 травня 2019 року, окрім робіт, 

надіслати на адресу департаменту освіти і науки обласної                             

державної адміністрації (88000, м. Ужгород, пл. Народна, 4, каб. № 450, 

depon@carpathia.gov.ua): 

копію підсумкового наказу за результатами відповідного етапу 

Конкурсу; 

заявку на участь у ІІІ етапі Конкурсу (додаток 1). 

Заявка подається в електронному вигляді, без скорочень та абревіатур. 

Твори, які не відповідають вимогам та не мають зазначених 

супроводжуючих документів, до участі в ІІІ етапі не приймаються. 

4.2. Вимоги до творів образотворчого мистецтва (номінація „Малюнок”): 

4.2.1. Творчі роботи, подані на Конкурс, мають бути індивідуальними 

(колективні роботи не приймаються), виконані в одній із технік: живопис, 

графіка, батик. Розмір конкурсної роботи повинен становити формат А3. 
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Експонати з живопису та графіки повинні бути оформлені в паспарту (ватман 

білого кольору А2 формату). 

4.2.2. Відбір конкурсних робіт проводиться відповідними журі для 

визначення учасників обласного етапу Конкурсу. 

4.2.3. Представлені зразки оцінюються за такими критеріями: 

оригінальність твору; 

композиція; 

техніка виконання. 

4.2.4. Для участі у ІІІ етапі Конкурсу в номінації „Малюнок” 

відповідним оргкомітетам необхідно до 3 травня 2019 року, окрім робіт, 

надіслати на адресу Закарпатського обласного палацу дитячої та юнацької 

творчості „ПАДІЮН” (88000, м. Ужгород, Студентська наб., 8, 

padiyun@ukr.net):  

копію підсумкового наказу за результатами ІІ етапу Конкурсу; 

заявку на участь у ІІІ етапі Конкурсу (додаток 1); 

етикетку на експонат (додаток 2); 

фотографії експонатів в електронному вигляді. 

Заявка подається в електронному вигляді, без скорочень та абревіатур. 

Твори, які не відповідають вимогам та не мають зазначених 

супроводжуючих документів, до участі в ІІІ етапі не приймаються. 

Оргкомітет має право використовувати надіслані на Конкурс роботи для 

розміщення на сторінках періодичних видань, оформлення виставок тощо з 

обов’язковим вказуванням автора. 

 

V. Визначення переможців Конкурсу 

5.1. Переможці ІІІ етапу Конкурсу визначаються журі за загальною 

кількістю набраних учасниками балів (одне І-е, одне ІІ-е, одне ІІІ-е місця в 

кожній номінації). За рішенням організаційного комітету Конкурсу кількість 

переможців може бути змінено. 

5.2. Результати Конкурсу затверджуються наказом департаменту освіти і 

науки Закарпатської обласної державної адміністрації. 

 

VI . Нагородження переможців та учасників Конкурсу 

6.1. Переможці ІІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами 

(грамотами) департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної 

адміністрації та подарунками. 

6.2. За рішенням оргкомітету можуть вводитися додаткові заохочувальні 

призи для активних учасників Конкурсу. 

 

VIІ. Фінансування Конкурсу 

7.1. Витрати на відрядження працівників, доставку робіт 

здійснюються за рахунок організацій, які відряджають. 

7.2. Витрати на організацію, проведення та підбиття підсумків ІІІ етапу 

Конкурсу здійснюються за рахунок установ, зазначених у пункті 3.1.3 цього 

Примірного положення. 
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Витрати на нагородження переможців та активних учасників Конкурсу 

здійснюються за рахунок коштів, виділених для реалізації Програми розвитку 

освіти Закарпаття на 2013 – 2022 роки. 

7.3. Для проведення Конкурсу дозволяється залучення коштів фізичних 

осіб, підприємств, установ, організацій, фондів та інших добровільних внесків 

тощо у порядку, встановленому чинним законодавством. 



Додаток 1 

до Примірного положення 

про обласний конкурс  

„Малюнок, вірш, лист до мами” 

 

 

 

 

 

З А Я В К А*   

на участь в обласному  конкурсі „Малюнок, вірш, лист до мами”  

у номінації ____________________________________ 

 

 

№ 

з/п 
Назва роботи 

Міс-

це 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

автора 

Дата 

наро-

джен-

ня 

Повна назва 

закладу 

освіти, клас 

Прізвище, ім’я, по 

батькові керівника 

       

       

       

 

 

 

 

  

  

М.П. 

Начальник управління (відділу) освіти  

(Керівник закладу освіти) 

Голова оргкомітету конкурсу 

Голова журі конкурсу 

________________ 20__  року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Заявка заповнюється друкованим шрифтом, без скорочень та абревіатур 

 



Додаток 2 

до Примірного положення 

про  обласний конкурс  

„Малюнок, вірш, лист до мами” 

 

 

 

 

 

 

ЕТИКЕТКА НА ЕКСПОНАТ*  

 

 

Розмір етикетки 10 х 4 см  

 

Назва роботи 

 

Автор, вік: 

Район (місто): 

Назва закладу, клас: 

Керівник: 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Етикетка має бути приклеєна до експоната з лицьової сторони 

 


