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Керiвникам органiв управлiння
освlти райдержадмiнiстра цiй,
виконавчих KoMiTeTiB мiських рад
MicT обласного значення, об'сднаних
територiальних громад

.Щиректорам шкiл-iнтернатiв та
закладiв позашкiльноТ освiти
обласного пiдпорядкуванпя

Про проведёпня обласного
творчого концурсу
до,,Щпя €вропи

На виконання Програми формування позитивного iнвестицiйною iмiджу
Кiровоградоькоi областi на 20l'| -2020 роки, затвердженоТ рiшенням КiровоrрадськоТ
обласноi ради J\b195 вiд 23 грудня 2016 року, Заходiв з вiдзначення ,Щня европи в

УкраiЪi у Кiровоградськiй областi у 2020 роцi, затверджених Кiровоградською
облдержадмiнiстрацiею 05 лютого 2020 potcy та з метою продовженшI системноТ

дистанцiйноi роботи в закJIадах освiти областi щодо формування у пiдростаючого
поколiння европейських цiнностей, iнформуваннrl учнiвськоi молодi про умови i
шляхи свропейськоi iнтегр ацii УкраiЪи комунальний поз ашкiльний навчальний закJIад

<Кiровоградський обласний центр дитячоТ та юнацькоТ творчостi> проводить
обласний творчий конкурс до Щня европи <европейське майбутне Украiнш (далi -

Конкурс) вiдповiдно до умов, що додаються.
Разом з тим повiдомляемо, що 04 травнg 2020 року об 11.00 год. на базi

комунzrльного tlозашкiльного навч€}льного закJIаду <Кiровоградський обласний центр

дитячоТ та юнацькоi творчостi> вiдбудеться онлайн нарада керiвникiв еврок.тlУбiв

кIнновацiйнi пiдходи в дiяльностi свроклубiв Кiровоградщини)
Просимо lrоширити дану iнформацiю серед педагогiчних колекгивiв та взяти

участь у зчвначених заходах.

Додаток: на 5 арк. в l прим.

Засryпник начальника управлiпня

ольга Тимко 3223 54

Кiровоградська обласна державна адмiнiстрацiя
Управлrння освrти t науки

35-121124210.35 вiд 29.04 2020
, 
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Додаток
до листа управлiння освiти i науки
облдержадмiнiстрацiТ

Д_квiтня 2О2Oоо*

умови
проведення обласного творчого конкурсу до Щня €вропи

<<€вропейське майбутне Украiни>>

поглиблення в учасникiв конкурсу навичок використання HoBiTHix медi
вiдповiдного тематичного спрямування, розширення i поглиблення знань пр
культурнi цiнностi та традицii украiнцiв та народiв краiн европи;

залучення молодi до активного розвитку громад;
популяризацiя дитячоi творчостi.

2. Учасники конкурсу:
Учнi закладiв загальноI середньоi, вихованцi закладiв позашкiльноi ocBiTl

представники дитячих та молодiжних громадських об'еднань BiKoM вiд 10 д
21 року.

3. Порядок проведення
Конкурсна програма передбачае три напрямки: проскти та молодiжt

iнiцiативи <<Стаемо ближчими до Свропи>, постери та малюнки <европа
YKpaiHi>, фотоколаж <<Ми подорожуемо Украiною>>, свiтлини <<европейськ

Украiна в свiтлинаю>.

3.1. Проскти та молодiжнi iнiцiативи

<<Стаемо ближчими до €вропи>
до 10 травня 2020 року роботи учасникiв Конкурсу в електронному вигляl

надсилаються для оцiнювання журi обласного етапу вiдкритого творчог
конкурсу за посиланням:

OioKi рХо9hябЬU3 PTg/viewform у виглядi заповненоi анкети та прикрiпленог
гiпертекстового посилання на архiвний файл (повнiстю оформлений проскт

1. Мета i завдання конкурсу:
формування у молодi европейських демократичних цiнностей, навичо

|роМаДянськоi активностi, вмiння виражати свос бачення маЙбутнього УкраiЪ
через рiзнi форми творчостi;

форматi PDF).

Номiнацii конкурсу:

1) Культурологiчний проскт з теми: <Культурнi надбання народу - джерел

розвитку краiЪи>;
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2) Соцiальний проект з теми:<<Мiй внесок в розвиток громади)).

Вимоги до оформлення конкурсних проектiв.

на Конкурс приймаються проекти, лише спроектованi або вже ре€rлiзован
присвяченi вирiшенню акту€tльних проблем на piBHi територiальнот громади ч
окремих соцiальних груп.

обсяг описовоi частини проектiв до 10 cTopiHoK тексту (шрифт Times Nel
Roman, мiжрядковий iнтервал - 1,5, кегль - |4, з одного боку аркуша папер
формату А 4 ( 210 х 297 мм), поля -по2 см з ycix бокiв).

Структура проскту:

1. Титульна cTopiHKa iз зазначенням назви проекту без будь-яких вказiвок н
автора роботи, його керiвника абозаклад освiти.

2. Паспорт проекту: автор(и) та виконавцi проекту (кiлькiсть,прiзвище, iM'l
(назва свроклубу, молодiжноi органiзацii), мiсце навчання, повна адреса, iндекl
контактниЙ телефон, e-mail); керiвник проекту; партнери та спонсори проект
(якщо с); цiльова аудиторiя (бенефiцiари); географiчна територiя на як
поширюсться дiяльнiсть проекту;ресурси, ocHoBHi етапи впровадження.

3. Методи i технологii проекту (перелiк заходiв, що були проведенi аб
плануеться в рамках реалiзацii проекry (фото або вiдео, cTaTTi у перiодиtlни
виданнях, в електронних ЗМI додаються).

4. Результати реалiзацii проекту (ocHoBHi отриманi або прогнозоваЕ

результати; вплив проекту на мiсцеву громаду; проблеми або ризики, щ
виник€lпи пlд час реЕLлlзацll проскту; перспективи розвитку (продовження
проекту).

5. Додатки (за потреби)..Що основних документiв можуть додаватись (в том
числi у вiдсканованому виглядi) фото, вiдео матерiали, презентацiйнi матерiалл
cTaTTi з газет, журналiв, iншi документи, якi, на думку автора, iлюструють
допомагають розкрити змiст проскту, довести його дiевiсть, вiдкритiсть т
соцiальну opieHToBaHicTb. ВикористаннlI власноруч зроблених фото, замальовоI
креслень, iнтерв'ю, матерiалiв з мiсцевих музеiв, галерей, бiблiотек, приватни
зiбрань щиро вiтасться та позитивно впливае на результат.

Bci додатковi матерiали мають бути пiдписанi та мiстити посилання, якi сам
заходи проекту вони iлюструють.

6. Оформлення пiдписiв,що засвiдчують достовiрнiсть поданоi iнформацiТ (н
окремому аркушi у кiнцi оформленого проекту):



Критерii оцiнювання конкурсних просктiв:
з€rлучення дiтей (якою мiрою дiти як цiльова аудиторiя були залученi до

розробки та впровадження iнiцiативи);
iнновацiйнiсть(в якiй Mipi методи та пiдходи, використанi для вирiшення

проблеми, були новими та креативними);
вплив (якою мiрою отриманi результати впливають на

проекту);
можливiсть адаптацii та поширення (якою мiрою

використовувати його рiзними цромадсъкими об'еднаннями);
вплив на розвиток громади.

3.2. Постери та малюнки
<<€вропа в YKpaiHb>

до 10 травня 2020 року роботи учасникiв даного напрямку Конкурсу в

електронному виглядi надсилаються для оцiнювання журi обласного конкурсу за

посиланням:
https ://docs. gоо gle.com/forms/d/e/ 1 FAIpOLSd73 ТТ5 oR2OHBCh7VlO3rSrii82c2mlkS
ulBtfikЗs5dO4wPw/viewformy виглядi заповненоТ анкети та прикрiпленогс
гiпертекстового посилання на архiвний файл (формат JPGE, якiсть HD 1280х720).

На Конкурс приймаються малюнки у форматi А3 або А4, iз застосуванням

довiльноi технiки виконання. Роботи пiдписуються iз зЕвначенням н€lзви, повногс
прiзвища, iм'я, по батьковi виконавця (виконавцiв), керiвника ryртка, н€tзви

закладу, села, району, MicTa, областi, зi зворотного боку у правому KyTi.

Критерii оцiнювання конкурсних постерiв та малюнкiв:

повнота розкриття тематики;
емоцiйний вiдryк (робота запам'ятаJlася, викликала позитивне емоцiЙне

забарвлення);
композицiйне та кольорове рiшення;
оригiнальнiсть iдеi;
художнiсть (вмiння естетично i зi смаком представити матерiали.

композицiя);
piBeHb самостiйностi мислення автора при виконаннi KoнKypcнoi роботи.

3.3. Фотоколажi
<<Ми подорожуемо УкраiЪою>>

до 10травня 2020 року роботи учасникiв Конкурсу в електронному виглядi

надсилаютъся для оцiнювання журi обласного конкурсу за посилаНняМ:

https://docs.gooя|e.com/forms/d/e/lFAlpQLSeZaMбT53UBhl0 9md8zeNf4mbOб
_l9inh9sVElX].VStpMmя/viewform у виглядi заповненоi анкети та прикрiпленого

гiпертекстового посилання на архiвний файл (формат JPGE, якiсть HD l280x720)
На Конкурс приймаються фотоколажi iз авторських фото, виконанi }

форматiДl та А2. Роботи пiдписуються iз зазначенням назви, повного прiзвища,

досягнення цiлей

проект дозволяе

iм'я, по батьковi виконавця (виконавцiв), керiвника ryртка,

району, MicTa, областi, зi зворотного боку у правому KyTi.
н€вви закладу, села,



Критерii оцiнювання конкурсних фотоколажiв:

повнота розкриття тематики;
емоцiйний вiдгук (робота запам'ятаIIася, виклик€Lпа позитивне емоцiйнс

забарвлення);
композицiйне та кольорове рiшення;
оригiнальнiсть кожноi свiтлини;
художнiсть (вмiння естетично i зi смаком представити матерiали

композицiя);
piBeHb самостiйностi мислення автора при виконаннi конкурсноi роботи.

3.4. Свiтлини
<<€вропейська YKpaiHa в свiтлинаx>>

до 10 травня 2020 року роботи учасникiв Конкурсу в електронному вигляд
надсилаються для оцiнювання журi обласного конкурсу за посиланням:

:ll fl fl wzHsPiOW4F
x)rtpz8udE-sgtdzgzg/viewformy виглядi заповненоi анкети та прикрiпленог(
гiпертекстового посилання на архiвний файл (формат JPGE, якiсть HD 1280х720).

На конкурс приймаються фотороботи } довiльному жанрi у виглядi файлу 1

форматi JPEG, не менше нiж 2400 х 3б00 пiкселiв, якi розкривають тему конкурс)
<европейська Украiна в свiтлинах>>.

КритерiI оцiнювання конкурсних свiтлин:
вiдповiднiсть TeMi Конкурсу;
емоцiйний вiдryк (робота запам'яталаQя, викликала позитивне емоцiйнt

повнота розкриття змiстового задуму;
оригiнальнiсть свiтлини, ii yHiKarrbHicTb;

художнiсть (вмiння естетично i зi смаком представити матерiапи
композицiя);

piBeHb самостiйностi мислення автора при виконаннi конкурсноi роботи.

Виставка робiт переможцiв обласних KoHKypciB до Щня европи (проектiв
свiтлин, постерiв, малюнкiв, фотоколажiв та iндивiдуальних свiтлин) булt

демонструватись пiд час проведення фестивалю <еврофест-202Ь з 12 п(

15 травня 2020року.

4. Пiдведення пiдсумкiв та нагородження

Переможцi та призери визначаються журi за кожним напрямком Конкурсу
Окремо пiдводяться пiдсумки конкурсу проектiв та молодiжних iнiцiатив

забарвлення);

4
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ПОСТеРiВ, М€rлюнкiв, колажiв та iндивiдуальних свiтлин де визначаються кращi
роботи.

Пiд час <еврофест-2020>> члени журi визначать переможцiв призiв глядацькоi
симпатii за кожним iз напрямкiв Конкурсу.

ПеРемОжцi Конкурсу нагороджуються дипломом управлiння освiти i науки
облдержадмiнiстрацii та цiнними призами пiд час <еврофест-2020>>, Що
вiдбудетьсяз12 по 15 травня 2020 року.

KoHTaKTHi особи: Олексiенко Катерина, методист ( телефон 050589026б)
Кордонська Лариса, заступник директора (телефон 0955859б1 8)
КОМУН€rЛЬНОГО ЗакJIаДу <КiровоградськиЙ обласниЙ центр дитячоi та юнацькоl

творчостi>. Електронна адреса: ocdut@ukr.net.

Пiд час <еврофест-2020>> члени журi визначать переможцiв призiв глядацькоi

-


