
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 
 

08.07.2019 м. Полтава № 258 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження положень  
про обласні конкурси  

 

 
Відповідно до статті 20 Закону України „Про позашкільну освіту”, статей 

53, 54 Закону України „Про освіту”, з метою активізації художньо-естетичної 
творчості, створення сприятливих умов для інтелектуального та духовного 
розвитку педагогічних працівників, учнів і вихованців, задоволення їх потреб в 
творчій самореалізації, привернення уваги місцевої влади, громадських та 
державних організацій до розвитку художньо-естетичної творчості 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити: 
 
1) Положення про обласний конкурс з образотворчого мистецтва 

,,Барвисте перевесло” серед вихованців закладів позашкільної освіти 
(додається); 

 
2) Положення про обласний фестиваль-конкурс театральних колективів 

„Браво” (додається); 
 
3) Положення про обласний конкурс художньої самодіяльності учнів і 

вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти „Веселка” 
(додається); 

 
4) Положення про обласний фестиваль-конкурс „ГуморFEST” 

(додається); 
 
5) Положення про обласну виставку-конкурс декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва ,,Знай і люби свій край” (додається); 
 
6) Положення про обласний конкурс „Калейдоскоп творчих здобутків” 

серед педагогів закладів інтернатного типу на кращі методичні розробки з 
художньо-естетичного напряму (додається); 
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7) Положення про обласний конкурс відеороликів, презентацій та 

буктрейлерів (додається); 
 
8) Положення про обласний конкурс дитячої казки (додається); 
 
9) Положення про обласний конкурс мініатюр серед педагогів 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва закладів позашкільної 
освіти (додається); 

 
10) Положення про обласний конкурс ,,Мозаїка творчої майстерності” 

серед педагогів закладів позашкільної освіти на кращі методичні розробки 
художньо-естетичного напряму (додається); 

 
11) Положення про обласний конкурс на найкраще родинне дерево 

„Нашому роду нема переводу” (додається); 
 
12) Положення про обласний конкурс художньої самодіяльності серед 

учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти „Нове покоління” 
(додається); 

 
13) Положення про обласний фестиваль-конкурс „Першоцвіт” серед 

вихованців закладів інтернатного типу (додається); 
 
14) Положення про обласний конкурс з декоративно-прикладного 

мистецтва ,,Розмай дитячих мрій” серед вихованців закладів інтернатного типу 
(додається); 

 
15) Положення про обласний конкурс читців ,,Тарасовими шляхами” 

(додається); 
 
16) Положення про обласний фестиваль-конкурс ігрових програм 

„Територія гри” (додається). 
 
2. Виконувачу обов’язків директора Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради  
(Рець О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Головного 
територіального управління юстиції у Полтавській області та опублікувати у 
засобах масової інформації. 

 
3. Визнати такими, що втратили чинність накази Департаменту освіти і 

науки Полтавської облдержадміністрації: 
 
від 01 грудня 2016 року № 437 „Про затвердження Положення про 

обласний огляд-конкурс художньої самодіяльності серед учнів професійно-
технічних навчальних закладів „Нове покоління”, зареєстрований в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 12 грудня 2016 року 
за № 187/2426; 
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від 12 березня 2018 року № 94 „Про проведення обласного конкурсу на 

найкраще родинне дерево „Нашому роду нема переводу”, зареєстрований в 
Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області              
28 березня 2018 року за № 86/2867; 

 
від 02 жовтня 2018 року № 370 „Про затвердження Положення про 

обласний конкурс дитячої казки”, зареєстрований в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 18 жовтня 2018 року 
за № 240/3021. 

 
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника 

управління позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та 
правового забезпечення Рибалку С.В. 

 
 
 

Директор  
 

О. ХАРЧЕНКО 



 
 
Проект наказу вносить: 
 
Виконувач обов’язків директора 
Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради О. РЕЦЬ 
 
Погоджено: 
  
Начальник управління позашкільної, 
професійної (професійно-технічної), вищої 
освіти та правового забезпечення, 
уповноважена особа з питань запобігання 
та виявлення корупції  С. РИБАЛКО 
 

 
Начальник відділу позашкільної освіти, 
виховної роботи, координації роботи 
закладів вищої освіти, науки та 
інноваційної діяльності  О. УХАНЬ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти  
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації 
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс з образотворчого мистецтва ,,Барвисте перевесло” 

серед вихованців закладів позашкільної освіти 
 

І. Загальні положення 
 
1. Обласний конкурс з образотворчого мистецтва ,,Барвисте перевесло” 

серед вихованців закладів позашкільної освіти (далі – Конкурс) проводиться 
з метою виявлення і підтримки талановитих дітей та молоді, які займаються 
академічними видами образотворчого мистецтва, розвитку їх творчих 
здібностей, кмітливості, формування стійкого інтересу до пошукової творчої 
діяльності, виховання любові до прекрасного; стимулювання роботи 
педагогів; визначення кращих мистецьких закладів позашкільної освіти. 

 
2. Основними завданнями Конкурсу є: 
популяризація основних видів образотворчого мистецтва; 
створення умов для гармонійного розвитку дітей та молоді; 
висвітлення багатогранності творчої особистості; 
надання дітям можливості реалізації власних творчих здібностей. 

 
ІІ. Організатори Конкурсу 

 
Організацію та проведення Конкурсу здійснюють Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський 
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 
 

ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу 
 

1. Конкурс проводиться щорічно у лютому на базі Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 
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2. Дата та час проведення Конкурсу визначається окремим наказом 
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

 
ІV. Учасники Конкурсу 

 
1. До участі у Конкурсі запрошуються вихованці закладів позашкільної 

освіти області віком від 10 до 17 років (далі – учасники): 
І вікова категорія – 10-13 років (включно); 
ІІ вікова категорія – 14-17 років (включно). 
 
2. Кількість учасників від закладу позашкільної освіти – не більше 

шести вихованців (по одному у кожній віковій категорії відповідно до 
номінації). 

 
V. Умови проведення Конкурсу 

 
1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет, а для визначення переможців – журі.  
Склад організаційного комітету та журі затверджується наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 
 
2. Для участі у Конкурсі, не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня 

його проведення, учасник подає до організаційного комітету: 
заявку на участь в обласному конкурсі з образотворчого мистецтва 

,,Барвисте перевесло” серед вихованців закладів позашкільної освіти за 
формою, наведеною у додатку; 

копію свідоцтва про народження, або паспорта громадянина України, 
або паспорта громадянина України у формі картки, що містить 
безконтактний електронний носій (за наявності). 

 
3. Документи, які подані не вчасно, не розглядаються. 
 
4. Тема конкурсного завдання, затверджується наказом Департаменту 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 
 
5. Конкурс проводиться у трьох номінаціях: 
живопис – учасниками виконується робота форматом А–3. Матеріали 

для виконання роботи потрібно мати з собою (акварель, гуаш, пензлики, 
гумки, олівці, папір, ємкість для води, серветки, робочий одяг). Робота 
виконується з нульового циклу (створення ескізу) до повного завершення 
протягом 3-х годин; 

графіка – учасниками виконується робота форматом А–3. Матеріали для 
виконання роботи потрібно мати з собою (прості, кольорові олівці, туш, 
фломастери, кулькові, гелеві ручки, гумки, папір, ємкість для води, серветки, 
робочий одяг). Робота виконується з нульового циклу (створення ескізу) до 
повного завершення протягом 3-х годин; 
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скульптура – учасниками виконується робота на каркасі мінімальний 
розмір 15х20 см. барельєф, горельєф розміром 20х30 см. Матеріали та 
прилади для виконання роботи потрібно мати з собою (скульптурний 
пластилін або пластилін не більше трьох кольорів, глина, серветки, стеки, 
різці, ножики, дощечка, губка, робочий одяг). Робота виконується з 
нульового циклу (створення ескізу) до повного завершення протягом 3-х 
годин. 

 
6. Роботи, які не відповідають умовам Конкурсу журі не розглядаються. 
 
7. Учасники Конкурсу повинні мати із собою 2-3 виконані роботи 

(живопис, графіка, скульптура) протягом поточного навчального року для 
експрес-виставки. Роботи повинні бути оформлені паспортом, прикріпленим 
з лицевої сторони у правому нижньому кутку, українською мовою у 
друкованому вигляді із зазначенням: назви роботи, техніки виконання, 
прізвища, імені, віку автора, повного найменування закладу освіти, гуртка та 
керівника гуртка. 

 
8. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист персональних 
даних”. 

 
VI. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

 
1. Роботи учасників оцінюються за 30-ти бальною системою за 

наступними критеріями: 
розкриття теми (7 балів); 
рівень володіння обраним матеріалом (7 балів); 
композиційна побудова роботи (5 балів); 
старанність, охайність та оформлення роботи (3 бали); 
оригінальність композиції (3 бали); 
захист виконаної роботи (5 балів). 
 
2. Переможцями Конкурсу визначаються учасники згідно набраних 

балів у кожній віковій категорії та номінації.  
 
3. Переможці Конкурсу у кожній номінації і віковій категорії 

нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 
4. Роботи переможців Конкурсу залучаються до участі у різноманітних 

виставках, конкурсах, фестивалях та інших творчих заходах за згодою 
учасників, відповідно до Закону України „Про авторське право і суміжні 
права”. 

 



4 
 

VII. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Конкурсу 
 

1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 
рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством. 

 
2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Конкурсу висвітлюється у місцевих 

засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 
 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення     С. Рибалко 

 
  



Додаток 
до Положення про обласний 
конкурс з образотворчого 
мистецтва ,,Барвисте перевес-
ло” серед вихованців закладів 
позашкільної освіти 
(пункт 2 розділу V) 

 
 

ЗАЯВКА 
на участь в обласному конкурсі з образотворчого мистецтва 

,,Барвисте перевесло” серед вихованців закладів позашкільної освіти 
 
 
Повне найменування закладу____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

№ 
з/п Номінація Прізвище, ім’я 

учасника 
Повних 

років Назва гуртка 
Прізвище, ім’я, 

по батькові 
керівника 

Контактний 
телефон 

       
       

 
 

 
______________________ ____________ _________________________ 

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище) 
 
 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур окремо на кожного 

учасника 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення     С. Рибалко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти  
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації 
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний фестиваль-конкурс театральних колективів „Браво” 

 
І. Загальні положення 

 
1. Обласний фестиваль-конкурс театральних колективів „Браво” (далі – 

Фестиваль-конкурс) проводиться з метою популяризації театрального 
мистецтва серед учнівської молоді, виявлення і підтримки талановитих дітей, 
сприяння їх творчим здібностям, забезпечення змістовного дозвілля 
учнівської молоді. 

 
2. Основними завданнями Фестивалю-конкурсу є: 
виявлення і підтримка талановитих дітей; 
підвищення художньої майстерності учнів і вихованців; 
залучення митців, професійних акторів, режисерів до творчої співпраці з 

обдарованою молоддю, надання їм фахової допомоги; 
створення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу. 

 
ІІ. Організатори Фестивалю-конкурсу 

 
Організацію та проведення Фестивалю-конкурсу здійснюють 

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та 
Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради. 

 
ІІІ. Місце та час проведення Фестивалю-конкурсу 

 
1. Фестиваль-конкурс проводиться щорічно у три етапи: 
І етап – відбірковий (проводиться органами управління освітою 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад); 
ІІ етап – (заочний); 
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ІІІ етап – обласний (проводиться на базі Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради). 
 
2. Дата, час, тематика проведення Фестивалю-конкурсу визначається 

окремим наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації. 

 
ІV. Учасники Фестивалю-конкурсу 

 
У Фестивалі-конкурсі беруть участь постійно діючі театральні 

колективи закладів загальної середньої, позашкільної освіти та закладів 
інтернатного типу в одній або змішаних вікових категоріях, репертуар яких 
повинен оновлюватися щорічно (далі – учасники). 

 
V. Порядок проведення Фестивалю-конкурсу 

 
1. Для організації та проведення Фестивалю-конкурсу створюються 

відповідні організаційні комітети, а для визначення переможців – журі.  
Склад організаційного комітету та журі І етапу Фестивалю-конкурсу 

затверджуються наказами відповідних органів управління освітою 
міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
а склад організаційного комітету та журі ІІ та ІІІ етапу – наказом 
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

 
2. Для участі у І етапі Фестивалю-конкурсу, не пізніше ніж за                 

7 календарних днів до дня його проведення, учасники подають відповідному 
оргкомітету заявку на участь у обласному фестивалі-конкурсі театральних 
колективів „Браво” за формою, наведеною у додатку. 

 
3. До участі у ІІ етапі Фестивалю-конкурсу допускаються учасники І 

етапу, які зайняли І місце.  
 
4. Для участі у ІІ етапі Фестивалю-конкурсу учасники проходять 

електронну реєстрацію на сайті Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради 
(http://www.ocevum.pl.ua) та надсилають гіперпосиланням на відео-файл, 
завантажений на файлообмінник, фрагменти вистав тривалістю до 30 хвилин, 
зняті одним загальним планом, без монтажу. 

 
5. До участі у ІІІ етапі Фестивалю-конкурсу допускаються театральні 

колективи, учасники ІІ етапу, відібрані членами журі за результатами 
відеоперегляду вистав. 

 
6. Заявки, які подані з порушенням встановлених термінів не 

розглядаються. 
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7. Під час проведення Фестивалю-конкурсу обробка персональних даних 
учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист 
персональних даних”. 

 
VІ. Визначення та нагородження переможців Фестивалю-конкурсу 

 
1. Оцінювання учасників Фестивалю-конкурсу проводиться за 30-ти 

бальною системою за наступними критеріями: 
художній рівень драматичного твору, відповідність віку (5 балів); 
режисерське вирішення вистави (5 балів); 
виконавська майстерність (5 балів); 
акторський ансамбль (5 балів); 
сценографія та костюми (5 балів); 
музичне оформлення (5 балів). 
 
2. Переможцями Фестивалю-конкурсу кожного етапу визначаються 

учасники згідно набраних балів. 
 
3. Переможці ІІІ етапу Фестивалю-конкурсу нагороджуються 

дипломами Гран-прі (30 балів), І, ІІ, ІІІ ступенів Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 
4. Переможці Фестивалю-конкурсу залучаються до участі у 

різноманітних конкурсах, фестивалях та інших творчих заходах за їх згодою. 
 

VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Фестивалю-конкурсу 
 

1. Витрати на організацію та проведення Фестивалю-конкурсу 
здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.  

 
2. Для забезпечення підготовки та проведення Фестивалю-конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Фестивалю-конкурсу 

висвітлюється у місцевих засобах масової інформації, на сайті Департаменту 
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 

 
 



Додаток 
до Положення про обласний 
фестиваль-конкурс театральних 
колективів „Браво”  
(пункт 2 розділу V)  
 

 
ЗАЯВКА 

на участь у обласному фестивалі-конкурсі театральних колективів „Браво” 
 

Місто / Район / ОТГ  
Заклад освіти (повне 
найменування)  

Назва колективу:  

Драматург, вистава:  

Хронометраж:  

Технічне забезпечення сцени:  
 
Учасники колективу: 
№ 
з/п Прізвище, ім'я, по батькові Дата 

народження Яку роль виконує Заклад освіти 
Клас 

     

 
Керівник(и) колективу: 
№ 
з/п Прізвище, ім'я, по батькові Посада Мобільний 

телефон Е-mail 

     

 

______________________ ____________ _________________________ 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

 
 
М.П.    ___ __________ 20__ року 

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур 

 
 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення     С. Рибалко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти  
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації 
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс художньої самодіяльності учнів і вихованців закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти „Веселка” 
 

І. Загальні положення 
 

1. Обласний конкурс художньої самодіяльності учнів і вихованців 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти „Веселка” (далі – 
Конкурс) проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, 
активізації та розвитку самодіяльної творчості, популяризації 
високохудожніх творів мистецтва, стимулювання самовираження і 
самоствердження, створення умов для творчого, естетичного і духовного 
розвитку учнівської молоді. 

 
2. Основними завданнями Конкурсу є: 
виявлення і підтримка талановитих дітей, юних талантів, колективів; 
підвищення художньої майстерності виконавців; 
патріотичне виховання дітей та молоді засобами мистецтва; 
залучення митців, професійних виконавських колективів до творчої 

співпраці з обдарованою молоддю, надання їм фахової допомоги; 
створення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу. 
 

ІІ. Організатори Конкурсу 
 

Організацію та проведення Конкурсу здійснюють Департамент освіти і 
науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський 
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 

 
ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу 

 
1. Конкурс проводиться щорічно у три етапи: 
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І етап – відбірковий (проводиться органами управління освітою 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
закладами позашкільної освіти обласного підпорядкування); 

ІІ етап – заочний; 
ІІІ етап – обласний (проводиться на базі Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради). 
 
2. Дата, час та місце проведення Конкурсу визначаються окремим 

наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації. 

 
ІV. Учасники Конкурсу 

 
Учасниками Конкурсу є постійно діючі колективи художньої 

самодіяльності і окремі виконавці закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти та закладів позашкільної освіти обласного 
підпорядкування, репертуар яких повинен оновлюватися щорічно. 

 
V. Порядок проведення Конкурсу 

 
1. Для організації та проведення Конкурсу створюються відповідні 

організаційні комітети, а для визначення переможців – журі.  
Склад організаційного комітету та журі І етапу Конкурсу 

затверджуються наказами відповідних органів управління освітою 
міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
керівників закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування, а склад 
організаційного комітету та журі ІІ і ІІІ етапів – наказом Департаменту освіти 
і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

 
2. Конкурс проводиться за відповідними жанрами в номінаціях: 
 
1) вокальний жанр (соло, малі форми (до 8 осіб), ансамбль, хор): 
авторська пісня (виконавцем обов’язково є автор музики чи слів пісні); 
академічний вокал (виконання твору класичного репертуару), 
естрадна пісня; 
народна пісня; 
 
2) хореографічний жанр (соло, малі форми (до 8 осіб), ансамбль): 
класична хореографія; 
народна хореографія; 
сучасна хореографія; 
спортивно-бальна хореографія; 
 
3) малі театральні форми: 
вірш; 
гумореска; 
монолог; 
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естрадний монолог; 
естрадні мініатюри; 
авторський твір (монолог, вірш) – обов’язкове виконання автором; 
 
4) інструментальний жанр (малі (соло, дует) та великі (ансамбль) 

форми): 
естрадний; 
народний; 
 
5) вокально-інструментальний жанр:  
естрадний ансамбль; 
народний ансамбль; 
фольклорно-етнографічний ансамбль; 
 
6) оригінальний жанр: 
бітбоксинг; 
театр мод; 
циркове мистецтво; 
черлідинг. 
 
3. Для участі у І етапі Конкурсу, не пізніше ніж за 7 календарних днів до 

дня його проведення, учасники подають відповідному оргкомітету заявку на 
участь в обласному конкурсі художньої самодіяльності учнів і вихованців 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти „Веселка” за формою, 
наведеною у додатку. 

 
4. До участі у ІІ етапі Конкурсу допускаються переможці І етапу. 
 
5. Для участі у ІІ етапі Конкурсу учасники проходять електронну 

реєстрацію на сайті Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради (http://www.ocevum.pl.ua) та 
надсилають художні номери гіперпосиланням на відео-файли кожного з них, 
завантажених на файлообмінник, але не більше 5 номерів від кожного 
учасника. 

 
6. До участі у ІІІ етапі Конкурсу допускаються колективи та окремі 

виконавці, учасники ІІ етапу, відібрані членами журі за результатами 
відеоперегляду виступів. 

 
7. Заявки, які подані з порушенням встановлених термінів не 

розглядаються. 
 
8. У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України „Про захист персональних 
даних”. 
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VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 
 

1. Оцінювання учасників Конкурсу проводиться за 30-ти бальною 
системою, за наступними критеріями: 

якість художнього та технічного рівня виконання (8 балів); 
складність репертуару (номеру) (7 балів); 
відповідність сценічна культура та естетика зовнішнього вигляду (5 балів); 
акторська майстерність (5 балів); 
відповідність репертуару віковим особливостям (3 бали); 
підбір і відповідність музичного оформлення (за наявності) (2 бали). 
 
2. Переможцями Конкурсу у кожній номінації визначаються учасники 

згідно набраних балів. 
 
3. Переможці ІІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами Гран-прі 

(30 балів), І, ІІ, ІІІ ступенів Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 
4. Переможці Конкурсу залучаються до участі у різноманітних 

конкурсах, фестивалях та інших творчих заходах за їх згодою. 
 

VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Конкурсу 
 

1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 
рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.  

 
2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Конкурсу висвітлюється у місцевих 

засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 
 
 
 

Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти 
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації 
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний фестиваль-конкурс „ГуморFEST” 

 
І. Загальні положення 

 
1. Обласний фестиваль-конкурс „ГуморFEST” (далі – Фестиваль-

конкурс) проводиться з метою розвитку дитячого та молодіжного 
гумористичного руху в області, виявлення та підтримки юних обдарувань, їх 
цілеспрямованого розвитку та організації змістовного дозвілля учнівської 
молоді. 

 
2. Завдання Фестивалю-конкурсу: 
пошук, розвиток і підтримка талановитої, обдарованої учнівської 

молоді; 
формування особистості та сприяння становленню соціальної зрілості 

молодих громадян України; 
розвиток інтелектуальних здібностей та культури мислення; 
створення атмосфери творчості і змагальності; 
пропаганда та популяризація кращих зразків вітчизняного гумору. 

 
ІІ. Організатори Фестивалю-конкурсу 

 
Організацію та проведення Фестивалю-конкурсу здійснюють 

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та 
Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради. 

 
ІІІ. Місце та час проведення Фестивалю-конкурсу 

 
1. Фестиваль-конкурс проводиться щорічно у три етапи: 
І етап – відбірковий (проводиться органами управління освітою 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
закладами освіти обласного підпорядкування); 
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ІІ етап – зональний. 
ІІІ етап – обласний (проводиться на базі Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради). 
 
2. Дата, час та місце проведення Фестивалю-конкурсу визначаються 

окремим наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації. 

 
ІV. Учасники Фестивалю-конкурсу 

 
До участі у Фестивалі-конкурсі запрошуються колективи (команди) 

закладів загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-
технічної) освіти та інтернатного типу та закладів освіти обласного 
підпорядкування (далі – учасники). 
 

V. Порядок проведення Фестивалю-конкурсу 
 
1. Для організації та проведення Фестивалю-конкурсу створюються 

відповідні організаційні комітети, а для визначення переможців – журі. 
Склад організаційного комітету та журі I етапу Фестивалю-конкурсу 

затверджуються наказами відповідних органів управління освітою 
міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
керівників закладів освіти обласного підпорядкування, а склад 
організаційного комітету та журі ІІ і ІІІ етапів – наказом Департаменту освіти 
і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

 
2. Графік проведення кожного етапу, тематика, кількість і зміст 

конкурсних завдань, часовий регламент виступу колективів (команд) у 
Фестивалі-конкурсі та система оцінювання на відповідний навчальний рік 
доводяться до відома зацікавлених осіб не пізніше ніж за 30 днів до початку І 
етапу Фестивалю-конкурсу. 

 
3. Для участі у І етапі Фестивалю-конкурсу, не пізніше ніж за 7 

календарних днів до дня його проведення, учасники подають відповідному 
організаційному комітету заявку на участь у обласному фестивалі-конкурсі 
„ГуморFEST” за формою, наведеною у додатку. 

 
4. До участі у ІІ етапі Фестивалю-конкурсу допускаються учасники І 

етапу, які зайняли І місце. 
 
5. Для участі у ІІ етапі Фестивалю-конкурсу учасники проходять 

електронну реєстрацію на сайті Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради 
(http://www.ocevum.pl.ua) та у день проведення Фестивалю-конкурсу подають 
у друкованому вигляді: 
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наказ відповідного органу управління освітою міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, керівників 
закладів освіти обласного підпорядкування про підсумки проведення 
відбіркового етапу Фестивалю-конкурсу; 

заявку на участь у обласному фестивалі-конкурсі „ГуморFEST” за 
формою, наведеною у додатку. 

 
6. Заявки, які подані з порушенням встановлених термінів не 

розглядаються. 
 
7. До участі у ІІІ етапі Фестивалю-конкурсу допускаються  переможці 

ІІ етапу згідно рейтингової таблиці.  
 

8. Конкурсні епізоди готуються з використанням усіх засобів сценічної 
дії (хореографії, вокалу, пантоміми, сценічного слова тощо). 

 
9. Під час виступів допускається використання плюсових фонограм. 

 
10. Під час проведення Фестивалю-конкурсу обробка персональних 

даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України                  
,,Про захист персональних даних”. 

 
VІ. Визначення та нагородження переможців Фестивалю-конкурсу 

 
1. Оцінювання учасників Фестивалю-конкурсу проводиться за 

наступними критеріями: 
актуальність матеріалів та їх відповідність віковій тематиці;  
розкриття теми;  
художній рівень виконання;  
оригінальність постановки;  
імпровізація, дотепність, кмітливість учасників; 
авторська та виконавська майстерність; 
артистизм виконання та гумор;  
дотримання належних морально-етичних норм;  
якість музичного оформлення;  
сценічна культура;  
дотримання тематики та встановленої хронології; 
зовнішній вигляд виконавців. 
 
2. Переможцями Фестивалю-конкурсу визначаються учасники згідно 

набраних балів на основі рейтингової системи оцінювання. Рейтинг команд 
визначається як сума середніх балів за кожен конкурсний епізод. 
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3. Переможці та керівники переможців I етапу Фестивалю-конкурсу 

нагороджуються грамотами відповідних органів управління освітою 
міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
закладів освіти обласного підпорядкування. 

 
4. Учасники II етапу Фестивалю-конкурсу нагороджуються грамотами 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради. 

 
5. Переможці ІІІ етапу Фестивалю-конкурсу нагороджуються 

дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, а його учасники – 
грамотами Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради. 

 
6. Керівники учасників ІІІ етапу нагороджуються грамотами 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради. 

 
7. Переможці Фестивалю-конкурсу залучаються до участі у 

різноманітних конкурсах, фестивалях та інших творчих заходах за їх згодою. 
 

VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Фестивалю-конкурсу 
 

1. Витрати на організацію та проведення Фестивалю-конкурсу 
здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством. 

 
2. Для забезпечення підготовки та проведення Фестивалю-конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Фестивалю-конкурсу 

висвітлюється у місцевих засобах масової інформації, на сайті Департаменту 
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 
 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 
  



Додаток 
до Положення про обласний 
фестиваль-конкурс „ГуморFEST” 
(пункти 3, 5 розділу V) 
 

 
ЗАЯВКА 

на участь у обласному фестивалі-конкурсі „ГуморFEST” 
 

Місто / Район / ОТГ 
  
Заклад освіти (повне 
найменування)  

Назва колективу (команди):  

Капітан:  
 
Учасники колективу (команди): 
№ 
з/п Прізвище, ім'я,по батькові Дата 

народження Заклад освіти Клас 

     

 
Керівник(и) колективу (команди): 
№ 
з/п Прізвище, ім'я,по батькові Посада Мобільний телефон Е-mail 

     

 

______________________ ____________ _________________________ 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

 
 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур. 

 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти  
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації 
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про обласну виставку-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого 
мистецтва,,Знай і люби свій край” 

 
І. Загальні положення 

 
1. Обласна виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва ,,Знай і люби свій край” (далі – Виставка-конкурс) проводиться з 
метою сприяння реалізації творчих задумів,залучення учнівської молоді до 
відкриття і розуміння прекрасного у навколишньому середовищі і у своєму 
житті, пробудження у дітей та молоді поваги до національної культурної 
спадщини. 

 
2. Завдання Виставки-конкурсу: 
пошук та підтримка обдарованих дітей; розкриття нових талантів; 
подальший розвиток декоративно-ужиткового мистецтва серед 

учнівської та студентської молоді; 
популяризація та пропаганда кращих робіт. 
 

ІІ. Організатори Виставки-конкурсу 
 

Організацію та проведення Виставки-конкурсу здійснюють Департамент 
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський 
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 

 
ІІІ. Місце та час проведення Виставки-конкурсу 

 
1. Виставка-конкурс проводиться щорічно у два етапи: 
І етап – відбірковий (проводиться органами управління освітою 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
закладами освіти обласного підпорядкування (позашкільної, професійної 
(професійно-технічної) освіти та інтернатного типу); 
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ІІ етап – обласний (проводиться на базі Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради). 
 

2. Дата, час та місце визначається окремим наказом Департаменту освіти 
і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 
 

ІV. Учасники Виставки-конкурсу 
 

1. До участі у Виставці-конкурсі запрошуються: 
учні та вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти; 
учні та вихованці закладів освіти обласного підпорядкування 

(позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та інтернатного 
типу) (далі – учасники). 

 
2. Виставка-конкурс проводиться у трьох вікових категоріях: 
молодша – 8-10років; 
середня – 11-15 років;  
старша – 16-18 років. 
 
3. Вік учасників визначається станом на день проведення Виставки-

конкурсу. 
 

V. Порядок проведення Виставки-конкурсу 
 

1. Для організації та проведення Виставки-конкурсу створюються 
відповідні організаційні комітети, а для визначення переможців – журі. 

Склад організаційного комітету та журі I етапу Виставки-конкурсу 
затверджуються наказами відповідних органів управління освітою 
міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
закладів освіти обласного підпорядкування (позашкільної, професійної 
(професійно-технічної) освіти та інтернатного типу), а склад організаційного 
комітету та журі ІІ етапу – наказом Департаменту освіти і науки Полтавської 
обласної державної адміністрації. 

 
2. На Виставку-конкурс представляються кращі роботи учасників, які 

були виконані за останній навчальний рік. 
 
3. Виставка-конкурс проводиться за наступними видами декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва: 
батик; 
бісероплетіння; 
в’язання гачком, спицями;  
вироби з вовни; 
вироби з природних матеріалів; 
вироби з соломи; 
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вироби з текстильних матеріалів; 
вироби з тіста, пластиліну, пластичних матеріалів, маси для ліплення;  
вироби зі шкіри; 
витинання; 
вишивка стрічками; 
вітраж; 
гончарство та художня кераміка;  
графіка; 
декоративний розпис, народний живопис, петриківський розпис;  
живопис; 
ізонитка; 
м’яка іграшка; 
народна лялька;  
паперова пластика та оригамі; 
писанкарство;  
художнє випалювання, випилювання, різьблення по дереву; 
художнє килимарство, плетіння, ткацтво;  
художня вишивка; 
шиття одягу. 
 

4. У кожному виді декоративно-ужиткового та образотворчого 
мистецтва, подаються не більше 3-х робіт у кожній віковій категорії. 

 
5. Роботи в видах декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва – витинання, художня вишивка, декоративний розпис, графіка, 
живопис повинні бути оформленні у рамки, але без скла. 

 
6. Для участі у І етапі Виставки-конкурсу учасник подає відповідному 

оргкомітету заявку на участь у обласній виставці-конкурсі декоративно-
ужиткового і образотворчого мистецтва ,,Знай і люби свій край” за формою, 
наведеною у додатку 1 та відповідні конкурсні роботи. 

 
7. Для участі у ІІ етапі Виставки-конкурсу оргкомітет І етапу подає до 

оргкомітету ІІ етапу: 
наказ відповідного органу управління освітою міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, керівників 
закладів освіти обласного підпорядкування (позашкільної, професійної 
(професійно-технічної) освіти та інтернатного типу) про підсумки 
проведення відбіркового етапу Виставки- конкурсу  

заявки на участь у обласній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і 
образотворчого мистецтва ,,Знай і люби свій край” за формою, наведеною у 
додатку 1; 

конкурсні роботи переможців І етапу, які повинні мати належний 
вигляд, бути відповідно оформлені в друкованому та електронному (на 
диску) вигляді, а саме: 
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паспорт представленого експонату на кожну роботу в окремому файлі за 

формою, наведеною у додатку 2; 
етикетка на експонат за формою, наведеною у додатку 3; 
фотокартка експоната без додаткових написів, рамок, підписів і інших 

елементів доданих поверх фото, отриманого з камери або після базової 
обробки, розміром 10х15 см. у друкованому вигляді, підписана із зворотної 
сторони (прізвище, ім’я автора, назва роботи, область) та обов’язково в 
електронному вигляді, відповідно до вимог: 

формат – jpg, jpеg; 
дозвіл зображення – 200-300 dpi;  
розмір файлу – не більше 5 Мб.; 
ім’я файлу, що містить зображення повинно відповідати назві роботи, 

прізвищу та імені виконавця, області (наприклад, робота Шандиби Сергія 
,,Квіти” Полтавська обл. – ,,Квіти_Шандиба Сергій_Полтавська .jpg”). 

 
8. Для оцінювання техніки виконання робіт з виду декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва – ,,художня вишивка” зворотній бік 
роботи повинен бути відкритим. В іншому випадку, бали за техніку 
виконання закритих робіт не враховуються. 

 
9. Роботи, які брали участь у виставках минулих років, що не 

відповідають вимогам і не мають супроводжуючих, вище перерахованих 
документів, до участі у Виставці-конкурсі не допускаються. 

 
10. Витрати на доставку, повернення експонатів та відрядження 

уповноважених осіб здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 
 
11. Під час проведення Виставки-конкурсу обробка персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист 
персональних даних”. 

 
VII. Визначення та нагородження переможців Виставки-конкурсу 

 
1. Оцінювання учасників Виставки-конкурсу проводиться за 160-ти 

бальною системою за наступними критеріями: 
композиція (50 балів); 
техніка виконання (50 балів); 
оригінальність твору (30 балів); 
ступінь емоційного впливу (30 балів). 
 
2. Переможцями Виставки-конкурсу кожного етапу визначаються 

учасники згідно набраних балів. 
 
 

 



 

5 
 
3. Переможці ІІ етапу Виставки-конкурсу нагороджуються дипломами 

Гран-прі (160 балів), І, ІІ, ІІІ ступенів Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 
4. Роботи переможців Виставки-конкурсу залучаються до участі у 

різноманітних виставках, конкурсах, фестивалях та інших творчих заходах за 
їх згодою, відповідно до Закону України „Про авторське право і суміжні 
права”. 

 
VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Виставки-конкурсу 

 
1. Витрати на організацію та проведення Виставки-конкурсу 

здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.  
 
2. Для забезпечення підготовки та проведення Виставки-конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Виставки-конкурсу висвітлюється у 

місцевих засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 
 
 
 

Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 
  



 

Додаток 1 
до Положення про обласну 
виставку-конкурс 
декоративно-ужиткового і 
образотворчого мистецтва 
,,Знай і люби свій край” 
(пункти 6, 7 розділу V) 

 

ЗАЯВКА 
на участь у обласній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва ,,Знай і люби свій край” 

№ 
з/п Назва роботи П.І.Б. 

автора 
Вік 

учасника 

Назва гуртка, 
організації, місто, 

район, ОТГ, 
область 

П.І.Б. 
керівника 

Марку-
вання 

При-
мітка 

Вид декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 
1      15  
2      15  
3      15  

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур 
 

 
______________________ ____________ _________________________ 

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 
 
 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 
  



 

Додаток 2 
до Положення про обласну 
виставку-конкурс 
декоративно-ужиткового і 
образотворчого мистецтва 
,,Знай і люби свій край” 
(пункт 7 розділу V) 

 
 

ПАСПОРТ 
представленого експонату 

 

Назва експонату (розробки)___________________________________________ 

Розділ____________________________________________________________ 

Техніка виконання,матеріал_________________________________________ 

ПІБ автора (авторів)_________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Вікова категорія___________________________________________________ 

Заклад освіти_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Назва гуртка (за наявності)__________________________________________ 

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника_______________________________ 

_________________________________________________________________ 

Контактний телефон керівника_______________________________________ 

 
 

______________________ ____________ _________________________ 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

 
 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур 

 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



 

 

Назва роботи  

Автор, вік 

Заклад освіти 

Маркування: 15 

Додаток 3 
до Положення про обласну 
виставку-конкурс 
декоративно-ужиткового і 
образотворчого мистецтва 
,,Знай і люби свій край” 
(пункт 7 розділу V) 

 
 

ЕТИКЕТКА НА ЕКСПОНАТ 
 
 
Розмір етикетки 10х4 см. 

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти  
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації 
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс „Калейдоскоп творчих здобутків” серед педагогів 

закладів інтернатного типу на кращі методичні розробки з художньо-
естетичного напряму 

 
І. Загальні положення  

 
1. Обласний конкурс „Калейдоскоп творчих здобутків” серед педагогів 

закладів інтернатного типу на кращі методичні розробки з художньо-
естетичного напряму (далі – Конкурс) проводиться з метою виявлення та 
поширення передового педагогічного досвіду, розвитку творчого потенціалу 
та удосконалення професійної майстерності педагогів закладів інтернатного 
типу, спрямованих на підвищення якості освітніх послуг. 

 
2. Завдання Конкурсу: 
підвищення професійної майстерності педагогів, удосконалення знань та 

вмінь, необхідних для підвищення якості освітнього процесу; 
розкриття в методичних розробках загальних питань освіти, проблем 

організації освітнього процесу в закладі та в окремих гуртках;  
стимулювання творчих педагогів до впровадження в практику нових 

ефективних методів, прийомів та форм інноваційної діяльності. 
 

ІІ. Організатори Конкурсу 
 

Організацію та проведення Конкурсу здійснюють Департамент освіти і 
науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський 
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 
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ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу 
 

1. Конкурс проводиться щорічно у червні на базі Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 
 

2. Дата та час проведення Конкурсу визначаються окремим наказом 
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 

 
ІV. Учасники Конкурсу 

 
До участі у Конкурсі запрошуються як окремі педагогічні працівники, 

так і авторські колективи закладів інтернатного типу області (далі – 
учасники). 

 
V. Порядок проведення Конкурсу 

 
1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет, а для визначення переможців – журі, склад яких затверджується 
наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації. 

 
2. Конкурс проводиться у трьох номінаціях: 
психолого-педагогічні аспекти освіти (посібники, описи методик 

викладання та засвоєння вихованцями пізнавальних програм, описи досвіду 
роботи тощо); 

організація освітнього процесу (розробки освітніх програм та 
навчальних тем, розділів, окремих занять естетичного спрямування, 
методичні рекомендації по впровадженню освітніх програм); 

дидактичні матеріали (проекти, сценарії виховних заходів, свят, 
конкурсів, форумів, фестивалів, виставок-конкурсів, презентацій тощо). 

 
3. Для участі у Конкурсі учасник подає оргкомітету заявку на участь у 

обласному конкурсі „Калейдоскоп творчих здобутків” серед педагогів 
закладів інтернатного типу на кращі методичні розробки з художньо-
естетичного напряму за формою, наведеною у додатку. 

 
4. На Конкурс подаються методичні розробки, освітні проекти, 

програми, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації до 
організації освітнього процесу з питань навчання та виховання в закладах 
інтернатного типу (1-3 роботи від закладу). Подані на конкурс розробки 
повинні відповідати принципам доступності та прикладної спрямованості, 
конкретності і доцільності матеріалу. 
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5. Матеріали на Конкурс подаються до 01 червня у двох примірниках, 
оформлені державною мовою з урахуванням сучасних вимог українського 
правопису у форматі .doc або .docx текстового редактора Microsoft Word, 
шрифт Times New Roman, розмір літер 14 nm, міжрядковий інтервал 1,5, поля 
сторінок: ліве – 3 см, праве – 1 см, нижнє – 2 см, верхнє – 2 см. 

У обов’язковому порядку на подані роботи додаються дві рецензії 
спеціалістів відповідного напряму (науковця і практика). 
 

6. Роботи, подані з порушенням встановлених термінів та які не 
відповідають зазначеним вимогам Конкурсу, журі не розглядаються. 

 
7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист персональних 
даних”. 

 
VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

 
1. Оцінювання учасників Конкурсу проводиться за 10-ти бальною 

шкалою за наступними критеріями: 
наявність структурних елементів: змісту, вступу, основної частини, 

технологій, висновків та додатків (приклади та завдання, вправи, довідково-
інформаційні матеріали), переліку літератури (1 бал); 

достатній теоретичний рівень та дослідницький характер (2 бали); 
зв'язок змісту розробки з життям (2 бали); 
актуальність тем та відповідність їх сучасним потребам, важливість 

висвітлених питань (1 бал); 
зміст та практичне застосування розробок, відповідність віковим 

особливостям вихованців (3 бали); 
грамотність та естетичне оформлення (1 бал). 
 
2. Переможцями Конкурсу визначаються учасники згідно набраних 

балів. 
 
3. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами Департаменту 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за І, ІІ, ІІІ місце. 
 
4. Роботи переможців Конкурсу залучаються до участі у різноманітних 

виставках, конкурсах та інших заходах за їх згодою, відповідно до Закону 
України „Про авторське право і суміжні права”. 

 
VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Конкурсу 

 
1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством. 
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2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Конкурсу висвітлюється у місцевих 

засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



Додаток  
до Положення про обласний 
конкурс „Калейдоскоп творчих 
здобутків” серед педагогів 
закладів інтернатного типу на 
кращі методичні розробки з 
художньо-естетичного напряму 
(пункт 3 розділуV) 

 
ЗАЯВКА 

на участь в обласному конкурсі „Калейдоскоп творчих здобутків”  
серед педагогів закладів інтернатного типу на кращі методичні розробки  

з художньо-естетичного напряму 
 

Прізвище, ім’я, по батькові автора чи групи авторів (повністю):  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Заклад освіти, посада: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Контактний телефон:________________________________________________ 
Назва методичної розробки: ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Номінація: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Рецензенти:________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
______________________ ____________ _________________________ 

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 
 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур 

 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти  
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації 
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний конкурс відеороликів, презентацій та буктрейлерів 
 

І.Загальні положення 
 

1. Обласний конкурс відеороликів, презентацій та буктрейлерів (далі – 
Конкурс) проводиться з метою виявлення та підтримки талановитих дітей та 
учнівської молоді, розвитку їх обдарованості, обміну досвідом, розвитку 
медіаосвіти, виховання любові до рідного слова. 

 
2. Завдання Конкурсу – сприяння національно-культурному 

відродженню України, збереженню і розвитку її інтелектуального 
потенціалу, стимулювання творчої активності, самовдосконалення молоді та 
розвиток літературно-критичного мислення, виявлення і підтримка молодих 
авторів, сприяння розвитку літературного потенціалу молодих авторів, 
утвердження гуманістичних цінностей в учнівському середовищі. 
 

II. Організатори Конкурсу 
 
Організацію та проведення Конкурсу здійснюють Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський 
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 

 
ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу 

 
1. Конкурс проводиться щорічно у два етапи: 
І етап – відбірковий (органами управління освітою міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, закладами 
обласного підпорядкування (закладами позашкільної освіти, професійної 
(професійно-технічної) освіти та інтернатного типу); 

ІІ етап – обласний. 
 
2. Дата, час, місце та тематика проведення Конкурсу визначаються 

окремим наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації. 
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ІV. Учасники Конкурсу 
 

1. До участі у Конкурсі запрошуються: 
літературно обдаровані учні та вихованці закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти та літературно обдарована молодь закладів обласного 
підпорядкування (позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти 
та інтернатного типу). 

 
2. Конкурс проводиться в двох номінаціях: 
І – ,,Відеоролики і презентації на власні поетичні та прозові твори”; 
ІІ – ,,Буктрейлер” та серед двох вікових груп: 
молодша група – 13-15 років; 
старша група – 16-18 років. 
 

V. Порядок проведення Конкурсу 
 
1. Для організації та проведення Конкурсу створюються відповідні 

організаційні комітети, а для визначення переможців – журі.  
Склад організаційного комітету та журі I етапу Конкурсу 

затверджуються наказами відповідних органів управління освітою 
міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
керівників закладів обласного підпорядкування (закладами позашкільної 
освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та інтернатного типу), а 
склад організаційного комітету та журі ІІ етапу – наказом Департаменту 
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

 
2. Для участі у І етапі Конкурсу учасник подає відповідному 

оргкомітету: 
заявку на участь у обласному конкурсі відеороликів, презентацій та 

буктрейлерів за формою, наведеною у додатку, по кожній номінації окремо; 
медійний твір, на електронному носії у AVI, FlashVideo, MP4, MOW, 

MPEG, ppt, WindowsMediaVideo форматах; 
текст авторського твору на аркуші формату А-4 із зазначенням прізвища 

автора та закладу освіти (І номінація), збірку творів (ІІ номінація). 
 
3. Для участі у ІІ етапі Конкурсу оргкомітет I етапу надсилає до 

оргкомітету II етапу матеріали переможців I етапу Конкурсу та наказ 
відповідного органу управління освітою міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, керівників 
закладів обласного підпорядкування (закладами позашкільної освіти, 
професійної (професійно-технічної) освіти та інтернатного типу) про 
підсумки проведення відбіркового етапу Конкурсу. 
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4. Вимоги до робіт: 
 
1) тривалість ролику: 
І номінація – до 2 хвилин 30 секунд, 
ІІ номінація – до 1 хвилини; 
 
2) використання власних фото- та відеоматеріалів; 
 
3) наявність у сюжеті ролику: 
для учасників І номінації одного авторського твору (поетичного чи 

прозового), 
для учасників ІІ номінації однієї авторської чи колективної збірки; 
 
4) використання маркетингових прийомів (відносно сюжетної лінії, 

анімації, зміни кадрів, словесного, музичного супроводу, кольорового 
сприйняття). 

 
5. Матеріали для участі у Конкурсі подаються за 10 календарних днів 

до дати його проведення. 
 
6. Матеріали, які подані до оргкомітету з порушенням встановлених 

термінів та не відповідають зазначеним вимогам Конкурсу, журі не 
розглядаються. 

 
7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист персональних 
даних”. 

 
VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

 
1. Оцінювання учасників Конкурсу проводиться за 20-бальною 

системою за наступними критеріями: 
оригінальний підхід до створення ролика (2 бали); 
чітке і обґрунтоване використання програмних функцій (2 бали); 
домінуюче використання власних фото- та відеоматеріалів (4 бали); 
 художній рівень авторського твору (для учасників І номінації) (4 бали); 
маркетинговий хід (рівень зацікавленості) (для учасників ІІ номінації)  

(4 бали); 
емоційний вплив на глядача (2 бали); 
глибина змісту медійного твору (втілення художнього образу, основної 

ідеї та проблеми художнього твору у кадрі) (3 бали); 
захист роботи (3 бали). 
 
2.  Захист роботи включає в себе аргументовані відповіді на запитання: 
чому варто подивитися Ваш відеоролик (презентацію, буктрейлер)? 
чому Ваш відеоролик найкращий? 
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чому ваш відеоролик (презентація,буктрейлер) повинен перемогти? 
 
3. Переможцями Конкурсу кожного етапу визначаються учасники 

згідно набраних балів. 
 
4. Переможці ІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ 

ступенів Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради. 

 
5. Керівники учасників, що посіли І місце нагороджуються грамотами 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради. 

 
6. Роботи переможців Конкурсу залучаються до участі у різноманітних 

виставках, конкурсах та інших заходах за їх згодою, відповідно до Закону 
України „Про авторське право і суміжні права”. 

 
VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Конкурсу 

 
1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.  
 
2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Конкурсу висвітлюється у місцевих 

засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко  



Додаток  
до Положення про проведення  
обласного конкурсу відеороликів,  
презентацій та буктрейлерів 
(пункт 2 розділу V) 
 
 

 
ЗАЯВКА 

на участь у обласному конкурсі відеороликів, презентацій та буктрейлерів 
 
Прізвище, ім’я учасника _____________________________________________ 
Повних років_______________________________________________________ 
Номінація _________________________________________________________ 
Назва твору (збірки творів)___________________________________________ 
Заклад освіти_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
Назва літературної студії (гуртка) _____________________________________ 
Керівник __________________________________________________________ 
Посада ____________________________________________________________ 
Контактний телефон керівника _______________________________________ 
Контактний телефон учасника________________________________________ 
Тривалість медійного твору __________________________________________ 
 

 
______________________ ____________ _________________________ 

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 
 
 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур окремо на кожного 

учасника 
 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти 
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації 
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс дитячої казки 

 
І. Загальні положення 

 
1. Обласний конкурс дитячої казки (далі – Конкурс) проводиться з 

метою виявлення та підтримки талановитих дітей та учнівської молоді, 
сприяння розвитку української мови через призму художньої казки, 
становленню національної свідомості та здатності до творчої самореалізації 
обдарованих дітей. 

 
2. Завдання Конкурсу – розвиток письменницьких та комунікативних 

здібностей, творчого нестандартного мислення та креативності літературно 
обдарованої молоді, заохочення дітей до написання казок, виявлення і 
підтримка юних авторів. 

 
3. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист 
персональних даних”. 

ІІ. Організатори Конкурсу 
 

Організацію та проведення Конкурсу здійснюють Департамент освіти і 
науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський 
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 

 
ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу 

 
1. Конкурс проводиться щорічно у два етапи: 
І етап – відбірковий (проводиться органами управління освітою 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад,  
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закладами освіти обласного підпорядкування (позашкільної освіти, 
професійної (професійно-технічної) освіти та інтернатного типу) у січні); 
 

ІІ етап – обласний (проводиться на базі Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради у 
лютому). 

 
2. Дата, час, місце та тематика проведення Конкурсу визначаються 

окремим наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації. 
 

ІV. Учасники Конкурсу 
 

1. До участі у Конкурсі запрошуються: 
літературно обдаровані учні і вихованці закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти та літературно обдарована молодь закладів обласного 
підпорядкування (позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти 
та інтернатного типу) – (далі – учасники). 
 

2. Конкурс проводиться у трьох вікових групах: 
молодша група – 10-12 років (включно); 
середня група – 13-15 років (включно); 
старша група – 16-18 років (включно).  
 
3. Вік учасників визначається станом на день проведення Конкурсу. 

 
V. Порядок проведення Конкурсу 

 
1. До участі в Конкурсі допускаються роботи обсягом не більше трьох 

сторінок у форматі .doc або .docx текстового редактора Microsoft Word, шрифт 
Times New Roman, розмір літер 14 nm, міжрядковий інтервал 1,0, поля 
сторінок: ліве – 3 см, праве – 1 см, нижнє – 2 см, верхнє – 2 см. 

 
2. Для організації та проведення Конкурсу створюються відповідні 

організаційні комітети, а для визначення переможців – журі. 
Склад організаційного комітету та журі I етапу Конкурсу 

затверджуються наказами відповідних органів управління освітою 
міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
керівників закладів обласного підпорядкування (закладами позашкільної 
освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та інтернатного типу), а 
склад організаційного комітету та журі ІІ етапу – наказом Департаменту 
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 
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3. Для участі у І етапі Конкурсу учасник подає відповідному 

організаційному комітету заявку на участь у обласному конкурсі дитячої 
казки за формою, наведеною у додатку та текст авторського твору із 
зазначенням  прізвища  і ім’я автора у друкованому та електронному вигляді. 

Від одного закладу освіти може бути подано не більше 3-х робіт по 
одній в кожній віковій групі, що пройшли попередній відбір у закладі.  

 
4. Для участі у ІІ етапі Конкурсу організаційний комітет І етапу подає 

до організаційного комітету ІІ етапу матеріали переможців (3 учасники, які 
посіли І місце, по одному в кожній віковій групі) в електронному вигляді: 

наказ відповідного органу управління освітою міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, керівників 
закладів обласного підпорядкування (закладами позашкільної освіти, 
професійної (професійно-технічної) освіти та інтернатного типу) про 
підсумки проведення відбіркового етапу Конкурсу; 

заявку на участь у обласному конкурсі дитячої казки за формою, 
наведеною у додатку; 

тексти творів із зазначеннями авторів. 
 

5. Матеріали для участі у Конкурсі подаються за 14 календарних днів до 
дати його проведення. 

 
6. Роботи, які подані з порушенням встановлених термінів та такі, що 

не відповідають зазначеним вимогам Конкурсу, не розглядаються. 
 

VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 
 

1. Оцінювання учасників Конкурсу проводиться за 20-бальною 
системою за наступними критеріями: 

яскравість художніх образів (5 балів); 
дотримання жанрових вимог літературної казки(5 балів); 
повнота та оригінальність розкриття теми (4 бали); 
дотримання граматичних і стилістичних норм (4 бали); 
відповідність вимогам оформлення робіт (2 бали). 
 
2. Переможцями Конкурсу кожного етапу визначаються учасники 

згідно набраних балів у кожній віковій групі. 
 
3. Переможці ІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ 

ступенів Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради. 

 
4. Переможці Конкурсу не визначаються в тих вікових групах, в яких 

жоден учасник не набрав 10 балів. 
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5. Керівники учасників, що посіли перше місце, нагороджуються 
грамотами Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради. 

 
6. Роботи переможців Конкурсу залучаються до участі у різноманітних 

виставках, конкурсах, фестивалях та інших творчих заходах за їх згодою, 
відповідно до Закону України „Про авторське право і суміжні права”. 

 
VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Конкурсу 

 
1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством. 
 
2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Конкурсу висвітлюється у місцевих 

засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 
 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 
  



Додаток 
до Положення про обласний 
конкурс дитячої казки 
(пункти 3, 4 розділу V) 
 

 
ЗАЯВКА 

на участь у обласному конкурсі дитячої казки 
 

1. Прізвище, ім’я, по батькові 
учасника____________________________________________________ 

 
2. Число, місяць, рік народження__________________________________ 

 
3. Адреса учасника, телефон______________________________________ 

 
4. Прізвище, ім’я по батькові педагога______________________________ 

 
Контактний телефон___________________________________________ 
 

5. Місто, район, ОТГ____________________________________________ 
 

6. Повне найменування установи __________________________________ 

адреса, телефон________________________________________________ 

електронна адреса_____________________________________________ 

7. Назва літературної студії / гуртка (якщо є)_________________________ 
 

8. Назва твору учасника_______________________________________ 
 
 

______________________ ____________ _________________________ 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

 
 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур окремо на кожного 

учасника 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти  
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації 
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний конкурс мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового та 
образотворчого мистецтва закладів позашкільної освіти 

 
І. Загальні положення 

 
1. Обласний конкурс мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового 

та образотворчого мистецтва закладів позашкільної освіти (далі – Конкурс) 
проводиться з метою розвитку творчого потенціалу педагогів декоративно-
ужиткового та образотворчого мистецтва, самовираження та 
самовдосконалення, здобуття нового педагогічного досвіду та удосконалення 
професійної майстерності. 

 
2. Основними завданнями Конкурсу є: 
формування потреби до продуктивної, активної художньої творчості; 
стимулювання до генерування нових ідей та втілення їх у життя; 
надання можливості педагогам реалізувати творчі здібності; 
сприяння розвитку особистісних якостей педагогів. 
 

ІІ. Організатори Конкурсу 
 

Організацію та проведення Конкурсу здійснюють Департамент освіти і 
науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський 
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 

 
ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу 

 
1. Конкурс проводиться щорічно у ІІ етапи: 
І етап − відбірковий (проводиться на базі закладів позашкільної освіти 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад 
та закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування); 
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ІІ етап − обласний (проводиться на базі Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді). 
 
2. Дата, час та тематика проведення Конкурсу затверджуються окремим 

наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної адміністрації. 
 

ІV. Учасники Конкурсу 
 

До участі у Конкурсі запрошуються педагоги декоративно-ужиткового 
та образотворчого мистецтва закладів позашкільної освіти області (далі – 
учасники). 

 
V. Порядок проведення Конкурсу 

 
1. Для організації та проведення Конкурсу створюються відповідні 

організаційні комітети, а для визначення переможців – журі.  
Склад організаційного комітету і журі I етапу Конкурсу затверджуються 

наказами відповідних закладів позашкільної освіти міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад та закладів 
позашкільної освіти обласного підпорядкування, а склад організаційного 
комітету та журі ІІ етапу – наказом Департаменту освіти і науки Полтавської 
обласної державної адміністрації. 

 
2. Конкурс проводиться за наступними номінаціями: 
бісероплетіння; 
вироби із текстилю та шкіри (шиття, аплікація); 
вироби із природнього матеріалу (лозоплетіння, вироби із соломки); 
вишивка (стрічками, бісером, ізонитка, традиційна вишивка); 
в’язання (гачком, спицями, макраме); 
декоративний розпис (батик, вітраж, петриківський розпис); 
деревообробка (художнє різьблення, ажурне випилювання, 

випалювання); 
килимарство, художнє ткацтво; 
ліплення (кераміка, солоне тісто, пластилін); 
образотворче мистецтво (батик, графіка, живопис); 
паперопластика (квілінг, оригамі, витинанка). 
 
3. Для участі у Конкурсі за 14 календарних днів до його початку учасник 

подає відповідному організаційному комітету І етапу: 
заявку на участь у обласному конкурсі мініатюр серед педагогів 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва закладів позашкільної 
освіти за формою, наведеною у додатку; 

конкурсну роботу, яка складається з 3-х мініатюр, розміром 10×10 см 
(можна використовувати форму кола з діаметром 10 см, ромба зі стороною  
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10 см або прямокутника 15×5 см), об’єднаних тематично і скомпонованих у 
єдине панно формату А3; 

короткі відомості про автора конкурсної роботи, прикріплені у лівому 
нижньому кутку з лицьової сторони аркуші формату А5 (альбомна 
орієнтація) за наступною структурою: 

фото; 
прізвище, ім’я та по-батькові автора; 
назва гуртка та закладу, де працює; 
педагогічний стаж; 
короткий опис педагогічного досвіду (особисті досягнення, звання, 

назви методичних розробок тощо). 
 
4. Конкурсні роботи повинні бути завершеним, художньо оформленим 

витвором, відповідати тематиці Конкурсу й чітко висвітлювати її. 
 
5. На звороті конкурсної роботи необхідно зазначити: 
назву роботи, техніку її виконання; 
найменування закладу освіти (без скорочень та абревіатур); 
відомості про автора (прізвище, ім'я, по-батькові, назва гуртка, яким 

опікується педагог); 
 
6. Роботи, які подані до оргкомітету з порушенням встановлених 

термінів та такі, що не відповідають зазначеним вимогам Конкурсу, не 
розглядаються. 

 
7. До участі у ІІ етапі Конкурсу допускаються роботи учасників І етапу, 

які зайняли І місце і оформлені відповідно до вимог пункту 5 розділу V цього 
Положення . 

 
8. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист персональних 
даних”. 

 
VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

 
1. Конкурсні роботи оцінюються за 20-бальною шкалою, враховуючи 

наступні критерії: 
відповідність роботи тематиці конкурсу (2 бали); 
художня майстерність виконання роботи (10 балів); 
новизна використовуваного сюжету (2 бали); 
оригінальність ідеї (2 бали); 
якість оформлення конкурсної роботи (4 бали). 
 
2. Переможцями Конкурсу кожного етапу визначаються учасники згідно 

набраних балів. 
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3. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами Департаменту 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за І, ІІ, ІІІ місце. 
 
4. Учасники Конкурсу нагороджуються грамотами Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 

 
5. Роботи переможців Конкурсу залучаються до участі у різноманітних 

виставках, конкурсах та інших заходах за їх згодою, відповідно до Закону 
України „Про авторське право і суміжні права”. 

 
VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Конкурсу 

 
1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством. 
 
2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Конкурсу висвітлюється у місцевих 

засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 
 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 
  



Додаток 
до Положення про обласний 
конкурс мініатюр серед 
педагогів декоративно-
ужиткового та образотворчого 
мистецтва закладів позашкільної 
освіти 
(пункт 3 розділу V) 

 
 

ЗАЯВКА 
на участь в обласному конкурсі мініатюр серед педагогів декоративно-
ужиткового та образотворчого мистецтва закладів позашкільної освіти 

 
Прізвище, ім’я та по-батькові учасника ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заклад освіти ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Назва гуртка, яким опікується керівник_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактний телефон_________________________________________________ 

Вид мистецтва_____________________________________________________ 

Назва роботи_______________________________________________________ 

 

 

 
______________________ ____________ _________________________ 

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 
 
 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур  

 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти  
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації 
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс ,,Мозаїка творчої майстерності”  

серед педагогів закладів позашкільної освіти 
на кращі методичні розробки художньо-естетичного напряму  

 
І. Загальні положення 

 
1. Обласний конкурс ,,Мозаїка творчої майстерності” серед педагогів 

закладів позашкільної освіти на кращі методичні розробки художньо-
естетичного напряму (далі - Конкурс) проводиться з метою виявлення та 
поширення передового педагогічного досвіду, розвитку творчого потенціалу 
та удосконалення професійної майстерності педагогів закладів позашкільної 
освіти.  

 
2. Завдання Конкурсу: 
підвищення професійної майстерності педагогів, удосконалення знань та 

вмінь, необхідних для підвищення якості освітнього процесу; 
розкриття в методичних розробках як загальних питань позашкільної 

освіти, так і проблем організації освітнього процесу в окремих гуртках;  
стимулювання творчих педагогів до впровадження в практику нових 

ефективних методів, прийомів та форм інноваційної діяльності. 
 

ІІ. Організатори Конкурсу 
 

Організацію та проведення Конкурсу здійснюють Департамент освіти і 
науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський 
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради.  
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ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу 
 
1. Конкурс проводиться щорічно у червні на базі Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 

 
2. Дата проведення Конкурсу визначається окремим наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 
 

ІV. Учасники Конкурсу 
 

До участі у Конкурсі запрошуються як окремі педагогічні працівники, 
так і авторські колективи закладів позашкільної освіти міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад та закладів 
позашкільної освіти обласного підпорядкування (далі – учасники). 

 
V. Порядок проведення Конкурсу 

 
1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет, а для визначення переможців – журі, склад яких затверджується 
наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації. 

 
2. Конкурс проводиться у трьох номінаціях: 
психолого-педагогічні аспекти позашкільної освіти (посібники, описи 

методик викладання та засвоєння вихованцями навчальних програм, описи 
досвіду роботи); 

організація освітнього процесу (розробки навчальних програм та 
навчальних тем, розділів, окремих занять, навчальні технології, методичні 
рекомендації по впровадженню навчальних програм); 

дидактичні матеріали (проекти, технології виготовлення виробів,  
сценарії масових заходів, свят, конкурсів, форумів, фестивалів, виставок-
конкурсів, презентацій). 

 
3. Для участі у Конкурсі учасник подає оргкомітету заявку на участь у 

обласному конкурсі ,,Мозаїка творчої майстерності” серед педагогів закладів 
позашкільної освіти на кращі методичні розробки художньо-естетичного 
напряму за формою, наведеною у додатку. 

 
4. На Конкурс подаються методичні розробки, освітні проекти, 

навчально-методичні посібники, методичні рекомендації до організації 
освітнього процесу, навчальні програми гуртків закладів позашкільної освіти  
(1 - 3 роботи від закладу). Подані на Конкурс розробки повинні відповідати 
принципам доступності та прикладної спрямованості, конкретності і 
доцільності навчального матеріалу. 
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5. Матеріали на Конкурс подаються до 01 червня у двох примірниках, 

оформлені державною мовою з урахуванням сучасних вимог українського 
правопису у форматі .doc або .docx текстового редактора Microsoft Word, 
шрифт Times New Roman, розмір літер 14 nm, міжрядковий інтервал 1,5, поля 
сторінок: ліве – 3 см, праве – 1 см, нижнє – 2 см, верхнє – 2 см. 
 

У обов’язковому порядку на подані роботи додаються дві рецензії 
спеціалістів відповідного напряму (науковця і практика). 

 
6. Роботи, подані з порушенням встановлених термінів та які не 

відповідають зазначеним вимогам Конкурсу, журі не розглядаються. 
 

7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист персональних 
даних”. 

 
VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

 
1. Оцінювання учасників Конкурсу проводиться за 20-ти бальною 

шкалою за наступними критеріями: 
наявність структурних елементів: змісту, вступу, основної частини, 

технологій, висновків та додатків (приклади та завдання, вправи, довідково-
інформаційні матеріали), переліку літератури (1 бал); 

достатній теоретичний рівень та дослідницький характер (5 балів); 
зв’язок змісту розробок із життям (1 бал); 
актуальність тем та відповідність їх сучасним потребам, важливість 

висвітлених питань (2 бали); 
зміст та практичне застосування розробок, відповідність віковим 

особливостям вихованців (8 балів); 
грамотність та естетичне оформлення (3 бали). 
 
2. Переможцями Конкурсу визначаються учасники згідно набраних 

балів. 
 
3. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами Департаменту 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації за І, ІІ, ІІІ місце. 
 
4. Роботи переможців Конкурсу залучаються до участі у різноманітних 

конкурсах, виставках та інших заходах за їх згодою, відповідно до Закону 
України „Про авторське право і суміжні права”. 

 
VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Конкурсу 

 
1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.  
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2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Конкурсу висвітлюється у місцевих 

засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



Додаток 
до Положення про обласний 
конкурс ,,Мозаїка творчої 
майстерності” серед педагогів 
закладів позашкільної освіти на 
кращі методичні розробки 
художньо-естетичного напряму  
(пункт 3 розділу V) 

 
 

ЗАЯВКА 
на участь в обласному конкурсі ,,Мозаїка творчої майстерності”  

серед педагогів закладів позашкільної освіти на кращі методичні розробки 
художньо-естетичного напряму  

 
Прізвище, ім’я, по батькові автора чи групи авторів (повністю):  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Заклад освіти, посада: ____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Контактний телефон:________________________________________________ 
Назва методичної розробки: ________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Номінація: _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Рецензенти:________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

______________________ ____________ _________________________ 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур 

 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти  
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації 
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс на найкраще родинне дерево  

„Нашому роду нема переводу” 
 

І. Загальні положення 
 
1. Обласний конкурс на найкраще родинне дерево „Нашому роду нема 

переводу” (далі-Конкурс) проводиться з метою посилення ролі сім’ї у 
національно-патріотичному вихованні дітей, активізації їх інтересу до історії 
свого родоводу, народу, держави, створення умов для самовираження та 
самоствердження дитини. 

 
2. Основними завданнями Конкурсу є:  
збільшення інтересу дитини до найближчого соціального оточення – 

сім’ї та родини; 
закріплення та узагальнення відомостей про перше, друге, третє і 

четверте покоління родини; 
залучення дітей до виготовлення своїми руками родинного дерева; 
виховування у дітей шанобливого ставлення до історії свого роду. 

 
ІІ. Організатори Конкурсу 

 
Організацію та проведення Конкурсу здійснюють Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський 
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 

 
ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу 

 
1. Конкурс проводиться щорічно у два етапи: 
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І етап – відбірковий (проводиться органами управління освітою 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
закладами освіти обласного підпорядкування); 

ІІ етап – обласний (проводиться на базі Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради). 
 

2. Дата, час та місце проведення Конкурсу визначається окремим 
наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації. 

 
ІV. Учасники Конкурсу 

 
1. До участі у Конкурсі запрошуються учні та вихованці закладів 

дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти (дошкільного та 
молодшого шкільного віку) та закладів освіти обласного підпорядкування 
(далі – учасники). 

 
2. Конкурс проводиться у двох вікових категоріях: 
І вікова категорія – 4-6 років (включно); 
ІІ вікова категорія – 7-11 років (включно). 
 
3. Вік учасників визначається станом на день проведення Конкурсу. 

 
V. Порядок проведення Конкурсу 

 
1. Для організації та проведення Конкурсу створюються відповідні 

організаційні комітети, а для визначення переможців – журі. 
Склад організаційного комітету та журі I етапу Конкурсу 

затверджуються наказами відповідних органів управління освітою 
міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
керівників закладів освіти обласного підпорядкування, а склад 
організаційного комітету та журі ІІ етапу – наказом Департаменту освіти і 
науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

 
2. Для участі у І етапі Конкурсу учасник подає відповідному оргкомітету: 
заявку на участь у обласному конкурсі на найкраще родинне дерево 

„Нашому роду нема переводу” за формою, наведеною у додатку 1; 
фотокартку роботи розміром 10х15 см з зазначенням прізвища, ім’я 

автора та найменування закладу освіти; 
експонат з етикеткою встановленого зразка, наведеною у додатку 2. 
 
3. Для участі у ІІ етапі Конкурсу, не пізніше ніж за 14 календарних днів 

до дня його проведення, оргкомітет І етапу подає до оргкомітету ІІ етапу 
матеріали переможців, не більше 3-х робіт у кожній віковій категорії.  
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4. На Конкурс подаються роботи, виконані дітьми у співпраці з 

батьками, або особами що їх замінюють, які відтворюють родовід (родинне 
дерево), відображаючи досліджені покоління (не менше трьох) із невеликими 
фотозображеннями (за наявності) батьків, братів, сестер, бабусь, дідусів, із 
вказівкою прізвищ, імен, по батькові, дат народження, професій чи роду 
занять. 

 
5. Роботи виконуються у будь-яких техніках (живопис, графіка, 

аплікація, та інші) на стандартних аркушах А2, А3 (з оформленням 
паспорту). 

 
6. Роботи, які подані з порушенням встановлених термінів та не 

відповідають умовам конкурсу журі не розглядаються. 
 

7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 
здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист персональних 
даних”. 

 
VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

 
1. Оцінювання учасників Конкурсу проводиться за 20-ти бальною 

системою за наступними критеріями: 
дослідницько-пошукова робота (10 балів); 
техніка виконання (5 балів); 
оригінальність твору (5 балів). 
 
2. Переможцями Конкурсу кожного етапу визначаються учасники згідно 

набраних балів. 
 
3. Переможці ІІ етапу Конкурсу у кожній віковій категорії 

нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 
4. Роботи переможців Конкурсу залучаються до участі у різноманітних 

виставках, конкурсах та інших творчих заходах за їх згодою, відповідно до 
Закону України „Про авторське право і суміжні права”. 

 
VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Конкурсу 

 
1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.  
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2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в 
установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
 

3. Інформація про хід та результати Конкурсу висвітлюється у місцевих 
засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 
 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 

 



Додаток 1 
до Положення про обласний 
конкурс на найкраще родинне 
дерево „Нашому роду нема 
переводу” 
(пункт 2 розділу V)  
 

 
 

ЗАЯВКА 
на участь в обласному конкурсі на найкраще родинне дерево  

„Нашому роду нема переводу” 
 

 

 
 

 
______________________ ____________ _________________________ 

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 
 
 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур окремо на кожного 

учасника 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 

№ 
з/п 

Прізвище, 
ім`я 

учасника 

Дата 
народже

ння 

Заклад 
освіти 

Контактний 
телефон 
учасника 
(одного із 
батьків) 

Прізвище, 
ім`я, по 
батькові 

керівника 
(наставника) 

Посада 

Контактний 
телефон 

керівника 
(наставника) 

        



Додаток 2 
до Положення про обласний 
конкурс на найкраще родинне 
дерево „Нашому роду нема 
переводу” 
(пункт 2 розділу V) 

 
 
 
 

Етикетка на експонат 
 

Розмір етикетки 10 х 4 
 

 
Назва роботи 

 
Автор, вік 

 
Заклад освіти 

 
 
 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти  
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації 
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс художньої самодіяльності серед учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти „Нове покоління” 
 

І. Загальні положення 
 

1. Обласний конкурс художньої самодіяльності серед учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти „Нове покоління” (далі – 
Конкурс) проводиться з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, 
активізації та розвитку самодіяльної творчості, популяризації 
високохудожніх творів мистецтва, стимулювання самовираження і 
самоствердження, створення умов для творчого, естетичного і духовного 
розвитку учнівської молоді. 

 
2. Основними завданнями Конкурсу є: 
виявлення, підтримка талановитих учнів, колективів; 
підвищення художньої майстерності вихованців;  
залучення митців, професійних виконавських колективів до творчої 

співпраці з обдарованою молоддю, надання їм фахової допомоги; 
створення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу. 

 
ІІ. Організатори Конкурсу 

 
Організацію та проведення Конкурсу здійснюють Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський 
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 
 

ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу 
 
1. Конкурс проводиться щорічно у два етапи: 
І етап – відбірковий (заочний); 
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ІІ етап – обласний (проводиться на базі Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради у 
квітні). 

 
2. Дата, час та місце проведення Конкурсу визначаються окремим 

наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації. 

 
ІV. Учасники Конкурсу 

 
Учасниками Конкурсу є постійно діючі колективи художньої 

самодіяльності та окремі вихованці гуртків, що діють на базі закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, репертуар яких повинен 
оновлюватися щорічно. 

 
V. Порядок проведення Конкурсу 

 
1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет, а для визначення переможців – журі.  
Склад організаційного комітету та журі І та ІІ етапів Конкурсу 

затверджуються наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації.  

 
2. Конкурс проводиться за жанрами у відповідних номінаціях: 
 
1) вокальний жанр (соло, малі форми (до 8 чоловік), ансамбль, хор): 
авторська пісня (виконавцем обов’язково є автор музики чи слів пісні); 
академічний вокал (виконання твору класичного репертуару); 
естрадна пісня; 
народна пісня; 
 
2) хореографічний жанр (соло, малі форми (до 8 чоловік), ансамбль): 
класична хореографія; 
народна хореографія; 
спортивна бальна хореографія; 
сучасна хореографія; 
 
3) малі театральні форми: 
авторський твір (монолог, вірш) – обов’язкове виконання автором; 
вірш; 
гумореска; 
естрадний монолог; 
естрадні мініатюри; 
монолог; 
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4) інструментальний жанр (малі (соло, дует) та великі (ансамбль) 
форми): 

естрадний;  
народний; 
 
5) вокально-інструментальний жанр:  
естрадний ансамбль; 
народний ансамбль; 
фольклорно-етнографічний ансамбль; 
 
6) оригінальний жанр: 
бітбоксинг; 
театр мод; 
цирковий номер; 
черлідинг. 
 
3. Для участі у І етапі Конкурсу, не пізніше ніж за 7 календарних днів до 

дня його проведення, учасники надсилають оргкомітету заявку на участь у 
обласному конкурсі художньої самодіяльності серед учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти „Нове покоління” за формою, 
наведеною у додатку та художні номери гіперпосиланням на відео-файли 
кожного з них, завантажених на файлообмінник, але не більше 10-ти номерів 
від закладу на сайт Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради за електронною адресою 
(http://www.ocevum.pl.ua). 

 
4. До участі у ІІ етапі Конкурсу допускаються учасники І етапу за 

результатами відеоперегляду виступів. 
 
5. Заявки, які подані з порушенням встановлених термінів не 

розглядаються. 
 
6. У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України „Про захист 
персональних даних”. 

 
VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

 
1. Оцінювання учасників Конкурсу проводиться за 30-ти бальною 

системою, за наступними критеріями: 
якість художнього та технічного рівня виконання (8 балів); 
складність репертуару (номеру) (7 балів); 
сценічна культура та естетика зовнішнього вигляду (3 бали); 
акторська майстерність (6 балів); 
підбір і відповідність музичного матеріалу (4 бали); 
відповідність віку (2 бали). 
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2. Переможцями Конкурсу визначаються учасники згідно набраних 

балів. 
 
3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами Гран-прі                        

(30 балів), І, ІІ, ІІІ ступенів Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 
4. Переможці Конкурсу залучаються до участі у різноманітних 

конкурсах, фестивалях та інших творчих заходах за їх згодою. 
 

VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Конкурсу 
 
1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.  
 
2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Конкурсу висвітлюється у місцевих 

засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 
 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 
  



Додаток 
до Положення про обласний 
конкурс художньої 
самодіяльності серед учнів 
закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти 
„Нове покоління” 
(пункт 3 розділу V) 

 

 
ЗАЯВКА 

на участь в обласному конкурсі художньої самодіяльності 
серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

„Нове покоління” 
 

Наймену
вання 

закладу 
освіти 

Жанр Номіна
ція 

Назва 
колективу / 

ПІБ 
виконавця 

Назва 
номеру 

Хроном
етраж 

номеру 

ПІБ 
керівника 

Контакт
ний 

телефон 

        

 
 

 
______________________ ____________ _________________________ 

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 
 
 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур  

 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти 
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації 
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний фестиваль-конкурс „Першоцвіт”  
серед вихованців закладів інтернатного типу 

 
І. Загальні положення 

 
1. Обласний фестиваль-конкурс „Першоцвіт” серед вихованців закладів 

інтернатного типу (далі – Фестиваль-конкурс) проводиться з метою 
висвітлення багатогранності творчої особистості, піднесення національних 
традицій, формування у дітей поваги до національної культурної спадщини. 

2. Завдання Фестивалю-конкурсу: 
виявлення і підтримка талановитих дітей та підлітків – вихованців 

закладів інтернатного типу, які займаються всіма видами і жанрами 
аматорського мистецтва, традиційної народної культури; створення умов для 
подальшого розвитку їх здібностей; 

виховання шани та любові до українського народного мистецтва, 
пропагування засобами мистецтва творів, які складають світову спадщину, 
кращі зразки сучасного мистецтва, невичерпні джерела фольклору. 

підвищення виконавської майстерності учасників, збагачення 
репертуару високохудожніми творами національної музики, хореографії, 
драматургії, кращими зразками української та зарубіжної класики; 

визначення кращих колективів закладів інтернатного типу, 
стимулювання роботи талановитих високопрофесійних педагогів; 
налагодження дружніх стосунків та обмін досвідом роботи з дитячими 
колективами. 

 
ІІ. Організатори Фестивалю-конкурсу 

 
Організацію та проведення Фестивалю-конкурсу здійснюють 

Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та 
Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради. 
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ІІІ. Місце та час проведення Фестивалю-конкурсу 
 

1. Фестиваль-конкурс проводиться щорічно у квітні. 

2. Дата, час, місце проведення Фестивалю-конкурсу визначаються 
окремим наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації. 

 
ІV. Учасники Фестивалю-конкурсу 

 
1. До участі у Фестивалі-конкурсі запрошуються вихованці закладів 

інтернатного типу області (далі - учасники). 

2. Фестиваль-конкурс проводиться у трьох вікових категоріях: 
І вікова категорія – 8-10 років; 
ІІ вікова категорія – 11-13 років; 
ІІІ вікова категорія – 14-16 років. 

 
V. Порядок проведення Фестивалю-конкурсу 

1. Для організації та проведення Фестивалю-конкурсу створюється 
організаційний комітет, а для визначення переможців – журі, склад яких 
затверджується наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації.  

2. Для участі у Фестивалі-конкурсі, не пізніше ніж за 7 календарних днів 
до дня його проведення, учасник подає оргкомітету заявку на участь у 
обласному фестивалі-конкурс „Першоцвіт” серед вихованців закладів 
інтернатного типу за формою, наведеною у додатку. 

3. Фестиваль-конкурс проводиться у чотирьох номінаціях: 
вокал (хор, ансамбль, тріо, дует, соло); 
інструментальний жанр (соліст, троїсті музики, ансамблі); 
декламаторське мистецтво; 
хореографічний жанр.  
 
4. Кожному учаснику для виступу надається 20 хв. (15 хв. – на 

виконання програми, 5 хв. – для підготовки сцени). 

5. Заявки, які подані з порушенням встановлених термінів не 
розглядаються. 

 
6. Під час проведення Фестивалю-конкурсу обробка персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист 
персональних даних”. 
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VІ. Визначення та нагородження переможців Фестивалю-конкурсу 
 
1. Оцінювання учасників Фестивалю-конкурсу проводиться за 5-ти 

бальною шкалою за наступними критеріями: 
 
1) вокал (репертуар може бути як естрадного, так і фольклорного плану. 

Виконавці естрадних творів можуть користуватися фонограмою музичного 
супроводу („мінус”): 

виконавський рівень (1 бал); 
сценічна культура (1 бал); 
артистичність (1 бал); 
емоційність виконання (1 бал); 
оригінальність творчої манери (0,5 балів); 
сценічні костюми (0,5 балів); 
 
2) інструментальний жанр: 
складність репертуару (2 бали); 
артистичність (1 бал); 
техніка виконання (1 бал); 
сценічна культура (1 бал); 
 
3) декламаторське мистецтво (перевага надається авторським творам; 

репертуар може бути представлений класичною і сучасною поезією та 
прозою, гумористичними, фольклорними творами): 

сила голосу (1 бал); 
сценічна виразність голосу (1 бал); 
тема декламації (0,5 балів); 
міміка та жестикуляція (0,5 балів); 
артикуляція (1 бал); 
вміння тримати паузу (1 бал); 
 
4) хореографічний жанр (танцювальні композиції представляють як 

колективи, так і окремі виконавці. Репертуарні обмеження умовами конкурсу 
не передбачаються): 

складність репертуару (1 бали); 
техніка виконання (2 бали); 
сценічна культура  (1 бал); 
сценічні костюми (1 бал). 
 
2. Переможцями Фестивалю-конкурсу визначаються учасники згідно 

набраних балів. 
 
3. Переможці Фестивалю-конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ 

ступенів Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради. 



4 
 
4. Керівники учасників, що посіли І місце, нагороджуються грамотами 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради. 

 
5. Переможці Фестивалю-конкурсу залучаються до участі у 

різноманітних конкурсах, фестивалях, концертах та інших творчих заходах за 
їх згодою.  

 
VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Фестивалю-конкурсу 

1. Витрати на організацію та проведення Фестивалю-конкурсу 
здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.  

 
2. Для забезпечення підготовки та проведення Фестивалю-конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Фестивалю-конкурсу 

висвітлюється у місцевих засобах масової інформації, на сайті Департаменту 
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 
 

 

 

Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 
  



Додаток  
до Положення про обласний  
фестиваль конкурс 
„Першоцвіт” серед 
вихованців закладів  
інтернатного типу 
(пункт 2 розділу V) 

 
ЗАЯВКА 

на участь в обласному фестивалі-конкурсі „Першоцвіт”  
серед вихованців закладів інтернатного типу 

 
Повне найменування закладу _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Назва колективу____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

1. Загальна інформація про учпсника (група учасників) 
ПІБ учасника(ків) Вік учасника (повних років) 

  
 
Інформація про керівника та координати зв’язку  
ПІБ, посада  
Назва гуртка  
Телефон Роб: Моб: 
 

2. Конкурс: 
Вокал (хор, ансамбль, дуети, солісти) – потрібне підкреслити;  
Інструментальний жанр (солісти, троїсті музики, ансамблі) – потрібне 
підкреслити; 
Декламаторське мистецтво; 
Хореографічний жанр (малі форми, великі форми); 

 
Репертуарний лист (вказати назву номеру та тривалість виступу у хв.: 
Назва номеру Тривалість виступу (хв). 
  

 
______________________ ____________ _________________________ 

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 
 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур  
 

Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти  
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації 
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про обласний конкурс з декоративно-прикладного мистецтва  

,,Розмай дитячих мрій” серед вихованців закладів інтернатного типу 
 

І. Загальні положення 
 
1. Обласний конкурс з декоративно-прикладного мистецтва ,,Розмай 

дитячих мрій” серед вихованців закладів інтернатного типу (далі – Конкурс) 
проводиться з метою висвітлення багатогранності творчої особистості, 
піднесення національних традицій, формування у дітей поваги до 
національної культурної спадщини. 

 
2. Завдання Конкурсу: 
виявлення і підтримка талановитих дітей та підлітків – вихованців 

закладів інтернатного типу, які займаються різними видами декоративно-
прикладного мистецтва; створення умови для подальшого розвитку їх 
здібностей; 

виховання шани та любові до українського народного мистецтва, 
підвищення художньої майстерності вихованців;  

визначення кращих творчих об’єднань з декоративно-прикладного 
мистецтва закладів інтернатного типу, стимулювання роботи талановитих 
високопрофесійних педагогів; налагодження дружніх стосунків та обміну 
досвідом роботи серед вихованців закладів інтернатного типу. 

 
ІІ. Організатори Конкурсу 

 
Організацію та проведення Конкурсу здійснюють Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський 
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 
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ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу 
 

1. Конкурс проводиться щорічно у листопаді на базі Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 

 
2. Дата та час проведення Конкурсу визначаються окремим наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 
 

ІV. Учасники Конкурсу 
 

1. До участі у Конкурсі запрошуються вихованці закладів інтернатного 
типу області (далі – учасники). 

 
2. Конкурс проводиться у трьох вікових групах:  
молодша група – 9-11 років; 
середня група – 12-14 років; 
старша група – 15-18 років. 

 
V. Порядок проведення Конкурсу 

 
1. Для організації та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет, а для визначення переможців – журі, склад яких затверджується 
наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації. 

 
2. Конкурс проводиться у чотирьох номінаціях:  
паперова пластика (витинанка, оригамі, аплікація, квілінг та інше); 
ліплення (пластилін, солоне тісто, глина, гіпс та інше);  
природні матеріали (флористика та інше); 
рукоділля (вишивка, бісероплетіння, в’язання, декупаж та інше).  
 
3. Для участі у Конкурсі учасник подає оргкомітету заявку на участь у 

обласному конкурсі з декоративно-прикладного мистецтва ,,Розмай дитячих 
мрій” серед вихованців закладів інтернатного типу за формою, наведеною у 
додатку. 

 
4. Кожен заклад інтернатного типу направляє не більше чотирьох 

учасників (по одному в кожну номінацію). 
 
5. На виконання конкурсних робіт відводиться дві години. Учасники 

працюють під керівництвом досвідчених спеціалістів, які відповідають за 
дотримання умов Конкурсу.  
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6. Конкурсні роботи виконуються розміром не більше формату А3 

(30х40 см). Прилади та матеріали для виготовлення конкурсного завдання 
потрібно мати з собою. Робота виконується з нульового циклу (створення 
ескізу) до повного завершення.  

 
7. Заявки, які подані з порушенням встановлених термінів не 

розглядаються. 
 
8. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист персональних 
даних”. 

 
VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

 
1. Оцінювання учасників Конкурсу проводяться за 10-бальною шкалою 

за наступними критеріями: 
творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення сюжету)  

(3 бали); 
рівень володіння технікою виконання, приладами та матеріалами  

(4 бали); 
охайність виконання роботи, старанність (3 бали). 
 
2. Переможцями Конкурсу визначаються учасники згідно набраних 

балів. 
 
3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді. 
 
4. Керівники учасників, що посіли І місце нагороджуються грамотами 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради. 

 
5. Роботи переможців Конкурсу залучаються до участі у різноманітних 

виставках, конкурсах та інших творчих заходах за їх згодою, відповідно до 
Закону України „Про авторське право і суміжні права”. 

 
VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Конкурсу 

 
1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.  
 
2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 
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3. Інформація про хід та результати Конкурсу висвітлюється у місцевих 

засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



Додаток 
до Положення про обласний 
конкурс з декоративно-
прикладного мистецтва  
,,Розмай дитячих мрій” серед 
вихованців закладів 
інтернатного типу 
(пункт 3 розділу V) 
 

ЗАЯВКА 
на участь в обласному конкурсі з декоративно-прикладного мистецтва 
,,Розмай дитячих мрій” серед вихованців закладів інтернатного типу  

 

Повне найменування закладу _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
1) Загальна інформація про учасника  

ПІБ учасника Вік учасника 
(повних років) 

  
 
Інформація про керівника гуртка та координати зв’язку 
ПІБ (посада)  
Назва гуртка   

Телефон  Роб: (код) Моб: 
 

2) Конкурс: 
 

       Паперова пластика (витинанка, оригамі, аплікація, квілінг та ін.) – 
потрібне підкреслити; 
 
       Ліплення (пластилін, солоне тісто, глина, гіпс, та ін.) – потрібне 
підкреслити; 
 

       Природні матеріали (флористика, та ін.) – потрібне підкреслити; 
 

       Рукоділля (вишивка, бісероплетіння, в’язання та ін.) – потрібне 
підкреслити. 

  
______________________ ____________ _________________________ 

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 
 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур окремо на кожного 

учасника 

 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 

  

  

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти 
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації  
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс читців ,,Тарасовими шляхами” 

 
І.Загальні положення 

 
1. Обласний конкурс читців ,,Тарасовими шляхами” (далі – Конкурс) 

проводиться з метою виявлення і підтримки талановитих дітей та молоді, 
розвитку їх обдарованості; виховання любові до рідного слова, до 
української класики; популяризації жанру художнього читання. 

 
2. Завдання Конкурсу: 
популяризація творчої спадщини Т.Г. Шевченка; 
розвиток дитячої та юнацької художньої і виконавської майстерності; 
виявлення та підтримка кращих виконавців художнього читання;  
залучення дітей та молоді до заходів, спрямованих на вшанування 
пам'яті Т.Г. Шевченка. 

 
ІІ. Організатори Конкурсу 

 
Організацію та проведення Конкурсу здійснюють Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський 
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 

 
ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу 

 
1. Конкурс проводиться один раз на два роки у два етапи: 
І етап – відбірковий (проводиться органами управління освітою 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
закладами освіти обласного підпорядкування (позашкільної, професійної 
(професійно-технічної) освіти та інтернатного типу) у лютому); 

ІІ етап – обласний (проводиться у березні). 
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2. Дата, час, місце та тематика проведення обласного етапу Конкурсу 

визначаються наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації. 

 
ІV. Учасники Конкурсу 

 
1. До участі у Конкурсі запрошуються: 
літературно обдаровані учні та вихованці закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти та літературно обдарована молодь закладів освіти 
обласного підпорядкування (позашкільної, професійної (професійно-
технічної) освіти та інтернатного типу) (далі – учасники). 

 
2. Конкурс проводиться у трьох вікових групах: 
молодша група – 10-12 років; 
середня група – 13-15 років; 
старша група – 16-18 років.  
 

V. Порядок проведення Конкурсу 

1. Для організації та проведення Конкурсу створюються відповідні 
організаційні комітети, а для визначення переможців – журі.  

Склад організаційного комітету та журі I етапу Конкурсу 
затверджуються наказами відповідних органів управління освітою 
міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
керівниками закладів освіти обласного підпорядкування (позашкільної, 
професійної (професійно-технічної) освіти та інтернатного типу), а склад 
організаційного комітету та журі ІІ етапу – наказом Департаменту освіти і 
науки Полтавської обласної державної адміністрації. 

 
2. Конкурс проходить у формі виступів учасників за віковими групами. 

Учасники презентують один твір за вибором:  
уривок з твору Т.Г. Шевченка; 
твір сучасника Т.Г. Шевченка; 
твір про Т.Г. Шевченка (проза або поезія). 
 
3. Тривалість виступу – не більше 4 хвилин. 
 
4. Для участі у І етапі Конкурсу учасник подає оргкомітету І етапу такі 

матеріали: 
заявку на участь у обласному конкурсі читців ,,Тарасовими шляхами” за 

формою, наведеною у додатку; 
текст твору із зазначенням автора. 
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5. Для участі у ІІ етапі Конкурсу оргкомітет І етапу подає до 

оргкомітету ІІ етапу матеріали переможців в електронному вигляді: 
наказ відповідного органу управління освітою міськвиконкомів, 

райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, закладів освіти 
обласного підпорядкування (позашкільної, професійної (професійно-
технічної) освіти та інтернатного типу) про підсумки проведення 
відбіркового етапу Конкурсу; 

заявку на участь у обласному конкурсі читців ,,Тарасовими шляхами” за 
формою, наведеною у додатку; 

тексти творів із зазначенням авторів. 
 

6. Матеріали для участі у Конкурсі подаються за 7 календарних днів до 
дати його проведення.  

 
7. Матеріали, які подані до оргкомітету з порушенням встановлених 

термінів та не відповідають зазначеним вимогам Конкурсу, журі не 
розглядаються. 

 
8. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист персональних 
даних”. 

 
V. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

 
1. Виступи учасників Конкурсу оцінюються за 10-бальною системою за 

наступними критеріями: 
дотримання головної особливості розмовного жанру – спілкування з 

глядачем, безпосередній зв'язок з аудиторією, вплив на слухача словесною 
дією (2 бали); 

глибина розкриття тексту і володіння художніми засобами логіко-
емоційної виразності (логічними наголосами, різновидом пауз, мелодикою, 
темпоритмом) (3 бали); 

виконавська майстерність, артистичність, сценічна культура (чіткість 
дикції, почуття міри і смаку у застосуванні жестів, міміки, пози)  
(3 бали); 

художнє вирішення та режисерська обробка тексту (оригінальність 
виконання твору, костюм, технічні засоби, реквізит, музичні акценти, тощо) 
(2 бали). 

 
2. Переможцями Конкурсу визначаються учасники згідно набраних 

балів. 
 

3. Переможці ІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ 
ступенів Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради. 
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4. Керівники учасників, що посіли І місце нагороджуються грамотами 
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради. 

 
5. Переможці Конкурсу залучаються до участі у різноманітних 

конкурсах, фестивалях та інших заходах за їх згодою. 
 

VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Конкурсу 
 

1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 
рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.  

 
2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Конкурсу висвітлюється у місцевих 

засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 
  



Додаток  
до Положення про обласний 
конкурс читців ,,Тарасовими 
шляхами” 
(пункти 4, 5 розділу V) 
 
 

ЗАЯВКА 
на участь у обласному конкурсі читців ,,Тарасовими шляхами”  

 
1. Прізвище, ім’я, по батькові 
    учасника ________________________________________________________ 
 
2. Число, місяць, рік народження  _____________________________________ 
 
3. Адреса учасника, телефон  _________________________________________ 
 
4. Прізвище, ім’я по батькові педагога _________________________________ 
    Контактний телефон ______________________________________________ 
 
5. Район, ОТГ, місто ___________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
6. Найменування закладу освіти______________________________________  
    адреса, телефон __________________________________________________ 
    електронна адреса ________________________________________________ 
 
7. Програма виступу учасника (назва твору, автор)  
    ________________________________________________________________  
 
8. Тривалість виступу (до 4 хвилин) ___________________________________ 
 
9. Музичне оформлення (вказати наявність) 
    ________________________________________________________________ 
 
______________________ ____________ _________________________ 

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 
 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 

Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур  

 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти 
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації  
08 липня 2019 року № 258 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний фестиваль-конкурс ігрових програм „Територія гри” 
 

І. Загальні положення 
 
1. Обласний фестиваль-конкурс ігрових програм „Територія гри” (далі - 

Фестиваль-конкурс) проводиться з метою сприяння формуванню та розвитку 
ігрової культури у дітей, популяризації ігрових форм організації дозвілля.  

 
2. Основними завданнями Фестивалю-конкурсу є: 
створення сприятливих умов для розвитку ігрової компетентності дітей, 

розвитку їх комунікативних і творчих здібностей; 
розширення тематики та форм організації здорового дозвілля з урахування 

вікових особливостей дітей; 
реалізація творчого потенціалу та підвищення майстерності юних 

організаторів дозвілля; 
виявлення і підтримка обдарованих дітей.  
 

II. Організатори Фестивалю-конкурсу 
 
Організацію та проведення Фестивалю-конкурсу здійснюють Департамент 

освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський 
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної 
ради. 

 
ІІІ. Місце та час проведення Фестивалю-конкурсу 

 
1. Фестиваль-конкурс проводиться щорічно у три етапи: 
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І етап – відбірковий (проводиться органами управління освітою 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
закладами освіти обласного підпорядкування); 

ІІ етап – заочний; 
ІІІ етап – обласний. 
 
2. Дата, час та місце проведення Фестивалю-конкурсу визначаються 

окремим наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації. 

 
ІV. Учасники Фестивалю-конкурсу 

 
До участі у Фестивалі-конкурсі запрошуються педагоги, учні і вихованці 

закладів загальної середньої, позашкільної освіти, інтернатного типу, мистецьких 
шкіл, закладів освіти обласного підпорядкування, члени дитячих громадських 
організацій віком від 7 до 18 років (далі – учасники).  

 
V. Порядок проведення Фестивалю-конкурсу 

 
1. Для організації та проведення Фестивалю-конкурсу створюються 

відповідні організаційні комітети, а для визначення переможців – журі.  
Склад організаційного комітету та журі I етапу Фестивалю-конкурсу 

затверджуються наказами відповідних органів управління освітою 
міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
керівників закладів освіти обласного підпорядкування, а склад організаційного 
комітету та журі ІІ і ІІІ етапів – наказом Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації. 

 
2. Фестиваль-конкурс проводиться у трьох номінаціях: 
І номінація - конкурс сюжетно-ігрових програм (командний, 7-18 років);  
ІІ номінація - конкурс ігромайстрів (індивідуальний, 7-18 років); 
ІІІ номінація - конкурс авторських музичних ігор (заочний, без вікових 

обмежень); 
 
1) конкурс сюжетно-ігрових програм; 
учасниками конкурсу є команди до 5 осіб;  
кожна команда демонструє сюжетно-ігрову програму до 15 хв.; 
тематику ігрової програми учасники обирають довільно;  
конкурсна ігрова програма проводиться серед дитячої аудиторії до 15 осіб;  
ігрова програма має бути представлена українською мовою; 
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учасники мають забезпечити програму реквізитом, який відповідає 

санітарно-гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки, віковим 
особливостям дітей, змісту програми, художньо-естетичним критеріям; 

для музичного супроводу використовуються фонограми, дозволяється 
використання мультимедійного технічного обладнання; 

 
2) конкурс ігромайстрів; 
для участі у конкурсі допускається один ігромайстер зі складу команди;  
учасник представляє гру тривалістю до 5 хвилин; 
тематику ігрової програми учасники обирають довільно; 
гра проводиться серед дитячої аудиторії; 
дозволяється використання ігрового реквізиту, який відповідає санітарно-

гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки, віковим особливостям дітей, 
змісту гри, художньо-естетичним критеріям; 

для музичного супроводу використовуються фонограми, дозволяється 
використання мультимедійного технічного обладнання; 

 
3) конкурс авторських музичних ігор (заочний); 
до участі у конкурсі допускаються автори музичних ігор.  
тематику гри учасники обирають довільно.  
 
4. Для участі у І етапі Фестивалю-конкурсу учасник подає відповідному 

оргкомітету заявку на участь у обласному фестивалі-конкурсі ігрових програм 
«Територія гри» за формами, наведеними у додатках 1, 2, 3, по кожній номінації 
окремо. 

 
5. До участі у ІІ етапі Фестивалю-конкурсу допускаються учасники, що 

зайняли перше місце у І етапі. 
 
6. Для участі у ІІ етапі Фестивалю-конкурсу учасники проходять електронну 

реєстрацію на сайті Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради (http://www.ocevum.pl.ua) та 
надсилають гіперпосиланням на відео-файл виступу чи аудіотвір та текст 
авторського твору, завантажених на файлообмінник. 

 
7. До участі у ІІІ етапі Фестивалю-конкурсу допускаються учасники                      

ІІ етапу, відібрані членами журі за результатами відеоперегляду виступів. 
 
8. Матеріали, які подані з порушенням встановлених термінів та не 

відповідають зазначеним вимогам Фестивалю-конкурсу, не розглядаються. 
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9. Під час проведення Фестивалю-конкурсу обробка персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист 
персональних даних”. 

 
VІ. Визначення та нагородження переможців Фестивалю-конкурсу 

 
1. Оцінювання учасників Фестивалю-конкурсу проводиться за 25-ти 

бальною системою, за наступними критеріями: 
 
1) конкурс сюжетно - ігрових програм: 
новизна та сучасність матеріалу (3 бали); 
архітектоніка ігрової програми (6 балів); 
володіння аудиторією (5 балів); 
музичне та художнє оформлення програми (5 балів); 
акторський ансамбль (6 балів); 
 
2) конкурс ігромайстрів: 
мистецтво володіння аудиторією (9 балів); 
активізація глядача (6 балів); 
темпоритм (6 балів);  
володіння мікрофоном (4 бали); 
 
3) конкурс авторських музичних ігор: 
якість аранжування та звучання (5 балів); 
легкість у виконанні та запам’ятовуванні (5 балів); 
музичність (5 балів); 
змістовне наповнення тексту (5 балів);  
оригінальна ідея та сучасне її втілення (5 балів). 
 
2. Переможцями Фестивалю-конкурсу визначаються учасники згідно 

набраних балів. 
 
3. Переможці ІІІ етапу Фестивалю-конкурсу нагороджуються дипломами 

Гран-прі (25 балів), І, ІІ, ІІІ ступенів Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 
4. Переможці Фестивалю-конкурсу залучаються до участі у різноманітних 

конкурсах, фестивалях та інших творчих заходах за їх згодою. 
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VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Фестивалю-конкурсу 
 

1. Витрати на організацію та проведення Фестивалю-конкурсу 
здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.  
 

2. Для забезпечення підготовки та проведення Фестивалю-конкурсу в 
установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші джерела, 
не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Фестивалю-конкурсу висвітлюється у 

місцевих засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 
  



Додаток 1 
до Положення про обласний 
фестиваль-конкурс ігрових 
програм „Територія гри”  
(пункт 4 розділу V)  
 

 
ЗАЯВКА 

на участь у обласному фестивалі-конкурсі ігрових програм „Територія гри” 
 

Конкурс ігрових програм 
 

1. Місто / Район / ОТГ: 
 

2. Назва колективу: 
 

3. Назва ігрової програми: 
 

4. Технічне забезпечення: 
 

5. На яку вікову аудиторію 
розраховано:  

6. Список учасників:  
 

 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

Дата 
народження 

Заклад освіти 

    
 
7. Керівники команди: 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, 
по батькові посада 

мобільний 
телефон 

e-mail 
     

 
 
 

_______________________ ____________ _________________________ 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
 

Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур. 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



Додаток 2 
до Положення про обласний 
фестиваль-конкурс ігрових 
програм „Територія гри”  
(пункт 4 розділу V)  
 

 
ЗАЯВКА 

на участь у обласному фестивалі-конкурсі ігрових програм „Територія гри” 
 

Конкурс ігромайстрів 
 

1.  Місто / Район / ОТГ:  

2.  ПІБ та вік ігромайстра:  

3.  Назва гри:  

4.  На яку вікову аудиторію 
розрахована:  

5.  Технічне забезпечення: 
 

 
6. Керівники учасника: 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, 
по батькові посада 

мобільний 
телефон 

e-mail 

     

 
 
 
 
 
 

_______________________ ____________ _________________________ 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
 

Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур. 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 



Додаток 3 
до Положення про обласний 
фестиваль-конкурс ігрових 
програм „Територія гри”  
(пункт 4 розділу V)  
 

 
ЗАЯВКА 

на участь у обласному фестивалі-конкурсі ігрових програм „Територія гри” 
 

Конкурс авторських музичних ігор 
 

1. Місто / Район / ОТГ:  

2.  ПІБ та вік автора (авторів):  

3.  Назва гри:  

 
4. Керівники учасника: 

 
№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, 
по батькові посада 

мобільний 
телефон 

e-mail 

     

 
 
 
 
 
 

_______________________ ____________ _________________________ 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур. 

 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 


