
  1 

 

Положення про конкурс 

на кращий твір про Україну 

серед учнівської молоді м. Івано-Франківська, 

присвячений відзначенню свята Покрови Пресвятої Богородиці та 75 

річниці створення УПА 

 

І. Загальні положення 

1.1. Організаторами проведення конкурсу на кращий твір про Україну серед 

учнівської молоді м. Івано-Франківська, присвяченого відзначенню свята 

Покрови Пресвятої Богородиці та 75 річниці створення УПА, на теми: 

«Зродились ми великої години» (10-11 класи); «За що боролись воїни 

УПА» (8-9 класи); «Моя улюблена пісня про УПА» (5-7 класи)  – є 

народний депутат України Олександр Шевченко та БО «Благодійний 

фонд “Фонд Олександра Шевченка – Новий Івано-Франківськ”». 

1.2. Міський  конкурс на кращий твір про Україну серед учнівської молоді м. 

Івано-Франківська, присвячений відзначенню свята Покрови Пресвятої 

Богородиці та 75 річниці створення УПА (далі - Конкурс) проводиться з 

метою національно-культурного відродження України, популяризації 

української мови, формування у молоді патріотичних почуттів засобами 

літературного слова. 

1.3 Завдання конкурсу: 

- розширення та систематизація знань про історію та культурну спадщину 

України; 

- виховання любові до рідної землі, поваги до людей, які своєю працею та 

участю у визвольних змаганнях за свободу і самостійність українського 

народу, творили та утверджували самобутню Українську Державу; 

прищеплення інтересу до наслідків власної праці; 

- виявлення обдарованої і талановитої молоді та залучення її до співпраці у 

захисті надбань, примноження загальнолюдських і національних 

морально-духовних цінностей. 

Насамперед враховуватиметься розуміння авторами вагомості значення 

збереження незалежності України, вміння висловити це зрозумілою мовою та 

притаманним авторові індивідуальним стилем. 

Твір може містити власні погляди на збереження історичних пам’яток та 

природи країни, утвердження національних традицій, пропозиції щодо 

напрямків її розвитку як демократичної держави та можливі, на думку автора, 

шляхи їх вирішення. 

 
ІІ. Учасники, організація та терміни проведення конкурсу 

2.1. До участі у Конкурсі запрошуються учні 5-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Івано-Франківська. 

2.2. Конкурс проходить у двох номінаціях: «Проза» та «Поезія»; та у трьох 

вікових категоріях: 5-7 класи, 8-9 класи; 10-11 класи. 



2.3. Учасник має право подавати матеріали (прозові твори, вірші) для участі у 

конкурсі в обох номінаціях. 

2.4. Конкурс проводиться з 1 вересня до 14 жовтня 2017 року у два етапи. 

2.4.1. I етап – з 1 вересня до 1 жовтня 2017р. – у загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

2.4.2. II етап – загальноміський – з 1 жовтня  до 14 жовтня.  

2.4.3 Для проведення І етапу Конкурсу у школах створюються організаційні 

комітети та журі. Склад оргкомітетів та журі загальноосвітніх навчальних 

закладів затверджується їх керівниками. 

 Журі І етапу Конкурсу: 

- здійснює оцінку робіт, представлених на Конкурс; 

- своїм рішенням визначає переможців І етапу Конкурсу; 

- до 1 жовтня 2017 року направляє роботи переможців (по одному переможцю 

від навчального закладу в кожній номінації та віковій категорії 

максимально) для участі у ІІ (загальноміському) етапі Конкурсу.  

Підсумок підводиться у присутності всіх учасників. 

2.4.4. II етап – загальноміський – проводять оргкомітет та журі ІІ етапу 

Конкурсу.  

        Журі ІІ етапу Конкурсу: 

- здійснює оцінку робіт, представлених на Конкурс; 

- своїм рішенням визначає переможців ІІ етапу Конкурсу. 

 

III. Вимоги до учнівських творів 

3.1. Учнівські твори повинні бути написані державною мовою з урахуванням 

вимог сучасного українського правопису. Обсяг твору – не більше 1 

друкованого аркуша, поезії – не більше 3 віршів (5-9 класів); не більше 3 

друкованих аркушів; поезії – не більше 7 віршів (для 10-11 класів). 

3.2. Учнівські твори для участі у II етапі Конкурсу подаються у друкованому 

вигляді, текст на сторінках формату А-4, набраний в текстовому редакторі 

Word шрифтом Times New Roman розміром 14 pt з полуторним міжрядковим 

інтервалом. Поля: ліве – 20 мм, праве – 10 мм, верхнє – 10 мм, нижнє – 10 мм. 

3.3. На титульному аркуші необхідно вказати: назву твору; прізвище, ім'я 

автора; школу, клас, вчителя; домашню адресу, телефон. 

3.4. Рукописні твори, подані на Конкурс, не розглядаються. 

 

IV. Критерії оцінювання учнівських творів 

у номінації проза та поезія, поданих для участі у конкурсі 

4.1. У номінаціях «Проза» та «Поезія» учнівські твори оцінюються за такими 

критеріями: 

– оригінальність творчого задуму – 5 балів; 

– нестандартність композиційного втілення – 5 балів; 

– новизна художніх рішень, думок, роздумів – 5 балів; 

– рівень літературного викладу – 5 балів; 

– дотримання орфографічних та пунктуаційних норм – 5 балів. 

4.2. За підсумками конкурсу у номінаціях «Проза» та «Поезія» максимальна 

сума балів – 25. 
 



V. Умови подання робіт на конкурс 

5.1. Роботи на конкурс подаються до 1 жовтня 2017 року включно. Приймання 

робіт для участі у першому етапі конкурсу здійснюється з моменту 

опублікування цього Положення в періодичних виданнях м. Івано-Франківська 

та на сайті народного депутата України Олександра Шевченка.  

5.2. Умови проведення конкурсу опубліковуються в періодичних виданнях м. 

Івано-Франківська, розміщуються на сайті народного депутата України 

Олександра Шевченка.  

 

VІ. Оргкомітет конкурсу 
6.1. Для підготовки і проведення ІІ етапу загальноміського конкурсу на 

кращий твір про Україну серед учнівської молоді м. Івано-Франківська, 

присвяченого відзначенню свята Покрови Пресвятої Богородиці та 75 річниці 

створення УПА, створюється загальноміський організаційний комітет, до 

складу якого входять представники Департаменту освіти і науки Івано-

Франківської міської ради, Івано-Франківської обласної організації 

Національної спілки письменників України, Івано-Франківської обласної 

організації Національної спілки журналістів України, інших організацій та 

приватні особи, які долучилися до організації і проведення конкурсу. 

6.2. Функції оргкомітету: 

- розроблення календарного плану заходів щодо підготовки та проведення 

конкурсу та забезпечення його виконання; 

- розроблення та затвердження кошторису конкурсу; 

- пошук спонсорів; 

- забезпечення поширення інформації про проведення конкурсу, його зміст та 

умови участі; 

- визначення та затвердження кількісного та персонального складу журі; 

- забезпечення можливості зв’язку з авторами, прийняття робіт у кожній 

номінації журі ІІ етапу Конкурсу для визначення переможців;   

- забезпечення оприлюднення результатів Конкурсу; 

- організація церемонії нагородження переможців; 

- здійснення іншої роботи, необхідної для успішного проведення Конкурсу. 

6.3. Члени оргкомітету призначаються рішенням директора БО «Благодійний 

фонд “Фонд Олександра Шевченка – Новий Івано-Франківськ”». 

6.4. У випадку недотримання норм Положення оргкомітет має право 

відхилити твір без пояснення причин і без повідомлення автора. 

6.5. Голова оргкомітету Конкурсу здійснює контроль за неупередженістю 

членів журі. 

6.6. Виходячи з отриманих даних, співголови оргкомітету оголошують 

підсумки Конкурсу. 

 

VІІ. Журі II етапу Конкурсу 
7.1. Для визначення переможців та дипломантів Конкурсу оргкомітетом 

створюється компетентне журі ІІ завершального етапу Конкурсу, до складу 

якого запрошуються представники організаторів Конкурсу, Департаменту 

освіти Івано-Франківської міської ради та Івано-Франківської обласної 



організації Національної спілки письменників України, Івано-Франківської 

обласної організації Національної спілки журналістів України.  

7.2. Голова та члени журі IІ етапу загальноміського етапу Конкурсу 

призначаються рішенням директора БО «Благодійний фонд “Фонд Олександра 

Шевченка – Новий Івано-Франківськ”» 

7.3. Робота журі ІІ етапу загальноміського  Конкурсу координується головою 

журі ІІ завершального етапу Конкурсу та співголовами оргкомітету. 

7.4. Кожний із членів журі ознайомлюється з конкурсними творами, що 

дісталися фіналу Конкурсу, і за підсумками розгляду виставляє бали за 20-

бальною шкалою. За підсумками ознайомлення з конкурсними творами 

складається протокол, що завіряється підписом кожного з членів журі.  

7.5. Засідання журі ІІ завершального етапу Конкурсу є правомочним за умови 

присутності на засіданні двох третин від його загального складу. 

7.6. Рішення журі ІІ завершального етапу Конкурсу приймається простою 

більшістю голосів.  

 

VІІI. Підведення підсумків та нагородження переможців конкурсу 

8.1. Переможці ІІ етапу загальноміського Конкурсу у кожній із двох номінацій 

та віковій категорії, яким присуджено І-ІІІ місця та їх учителі, нагороджуються 

дипломами, цінними подарунками.  

8.2. Грошові премії переможцям (учням та їх учителям) - по шість у кожній 

віковій категорії та номінації.  

Премія за І місце – 1000 грн, 

дві премії за ІІ місце – 500 грн, 

три премії за ІІІ місце – 250 грн. 

На кожному рівні оргкомітет Конкурсу має право встановлювати 

додаткові заохочувальні нагороди. 

8.3. Учасники IІ етапу Конкурсу стануть учасниками історико-краєзнавчої 

екскурсії у м. Кам’янець-Подільський. 

8.4 До участі в церемонії нагородження запрошуються відомі працівники 

культури, промисловості та будівельники області, Департаменту освіти Івано-

Франківської міської ради, представники громадських організацій, ЗМІ. 

8.6. Адреса оргкомітету конкурсу: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. 

Володимира Великого 10а, Громадська приймальня народного депутата 

України Олександра Шевченка. 

 

IX. Фінансування 
9.1. Фінансування конкурсу та нагородження переможців грамотами та 

цінними подарунками, екскурсія здійснюються за рахунок коштів спонсорів.



Додаток  

до наказу ________________________________________________ 

від  ____.____.2017 р. №    

Заявка 

____________________________ для участі 
(назва навчального закладу) 

у конкурсі на кращий твір про Україну 

серед учнівської молоді ____________________________________, 

 присвяченому відзначенню свята Покрови Пресвятої Богородиці та 

75 річниці створення УПА 

 
Вікова 

група 

Номінац

ія 
Прізвище імʼя 

учня 

Дата 

народження 

Клас Назва 

твору 

Домашня 

адреса 

Телефон Вчитель, який готував 

5-7 Поезія        

8-9 Поезія        

10-11 Поезія        

5-7 Проза        

8-9 Проза        

10-11 Проза        
 


