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Від 28.01.2020 р. № 01-25

Директорам обласних, Київського
міського центру, палаців дитячоюнацької творчості естетичного
виховання, державних будинків
художньої та технічної творчості
Про проведення
Всеукраїнського конкурсу з писанкарства
«Великодні писанки»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019
року № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно - масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти) 8 - 9 квітня 2020 року у
місті Житомирі Українським державним центром позашкільної освіти спільно з
Комунальним закладом позашкільної освіти «Обласний Центр дитячої та
юнацької творчості» Житомирської обласної ради буде проведено
Всеукраїнський конкурс з писанкарства «Великодні писанки».
До участі у заході запрошуються команди вихованців (учнів) закладів
позашкільної, загальної середньої, професійної освіти та інших закладів освіти
України віком від 9 до 18 років. Склад команди 3 особи: 2 учасника та
1 керівник. Умови проведення заходу додаються.
Заїзд і реєстрація учасників – 8 квітня 2020 року до 13.00 години за
адресою: місто
Житомир, вул. Троянівська, 20, Комунальний заклад
позашкільної освіти «Обласний Центр дитячої та юнацької творчості»
Житомирської обласної ради. Їхати від залізничного вокзалу та центрального
автовокзалу маршрутним таксі № 58 до зупинки «Магазин «Полісся».
Від’їзд учасників – 9 квітня 2020 року після 16.00 години. Просимо завчасно
придбати квитки на зворотний шлях.
Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників конкурсу та
супроводжуючих осіб здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Орієнтовна вартість проживання – від 70 до 400 грн./добу, харчування – від 150
грн./добу.
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Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та під час
проведення заходу забезпечують супроводжуючі особи.
Для участі у заході необхідно до 16 березня ц.р. подати заявку на
електронну адресу ocnttum@ukr.net.
Додаткова інформація за тел.: у місті Житомирі - (097) 983 - 96 - 28
(контактна особа – Пантус Наталія Федорівна), (096) 193 – 89 – 09 (контактна
особа - Гордієнко Людмила Анатоліївна); у місті Києві - (097) 822 - 01 - 30
(контактна особа – Кононенко Ірина Володимирівна).
Директор

Ірина Кононенко (044) 253 01 05

Г. А. Шкура
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Додаток
до листа УДЦПО
від 28.01.20 р.№ 01-25

Умови проведення
Всеукраїнського конкурсу з писанкарства «Великодні писанки»
1. Мета та завдання
1.1. Всеукраїнський конкурс з писанкарства «Великодні писанки» (далі
– Конкурс) проводиться з метою виявлення і підтримки обдарованої учнівської
молоді.
1.2. Основними завданнями Конкурсу є:
розвиток творчих здібностей у дітей та підлітків;
залучення широкого кола дітей до вивчення звичаїв українського
народу в сфері декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема писанкарства;
пробудження у дітей поваги до національної культурної спадщини;
залучення дітей до відкриття і розуміння прекрасного в навколишньому
середовищі і у своєму житті.
2. Організатори Конкурсу
Український державний центр позашкільної освіти, управління освіти і
науки Житомирської обласної державної адміністрації, Комунальний заклад
позашкільної освіти «Обласний Центр дитячої та юнацької творчості»
Житомирської обласної ради.
3. Учасники Конкурсу
3.1. До участі у Конкурсі запрошуються команди вихованців (учнів)
закладів позашкільної, загальної середньої, професійної освіти та інших
закладів освіти України віком від 9 до 18 років, які активно займаються
творчою діяльністю і є переможцями обласних конкурсів, фестивалів з
писанкарства.
3.2. Команда складається з трьох осіб: один учасник у молодшій віковій
категорії віком від 9 до 13 років, один учасник у старшій віковій категорії віком
від 14 до 18 років та 1 керівник.
3.3. До місця проведення Конкурсу учасники прибувають організовано
у супроводі керівника команди.
3.4. Керівник команди забезпечує:
ознайомлення членів команди з Умовами проведення Конкурсу;
безпеку життя і здоров'я учасників у дорозі та під час проведення
Конкурсу.
3.5. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись вимог проведення
Конкурсу, норм поведінки та правил безпеки.
3.6. Учасникам Конкурсу бажано мати з собою національний
український одяг.
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4. Програма Конкурсу
4.1. Програма Конкурсу передбачає індивідуальну участь кожного
представника команди:
4.1.1. Виставка тематичних композицій писанок на тему
«Дерево життя».
На розгляд журі кожен учасник Конкурсу, у перший день конкурсу,
представляє тематичну композицію виготовлену індивідуально заздалегідь.
Композиція має бути естетично оформленою і зручною для експонування. З
поданих робіт створюється тимчасово діюча виставка. Після завершення
Конкурсу роботи повертаються. Композиції супроводжуються паспортом
(додаток 2) та описом де зазначаються відомості про писанки: (область, район;
назва писанки; джерело інформації (з ілюстрованих книг з писанкарства, зі
стародруків, з етнографічних пошуків, з родових колекцій тощо).
4.1.2. Авторська писанка на тему «Дерево життя».
Авторський розпис здійснюється впродовж 2-х годин. Кожен учасник
має розписати писанку, поєднуючи символи та кольори, які розкривають
запропоновану тему. Під час розпису не дозволяється користуватися
друкованими матеріалами.
4.1.3. Контрольний розпис.
Контрольний розпис здійснюється впродовж однієї години, за
запропонованими зразками-ескізами, які розробляються оргкомітетом окремо
для кожної вікової категорії.
4.2. Критерії оцінювання: розкриття заданої теми, естетичність подачі
роботи, технічність виконання писанки, гармонія кольору та орнаменту.
4.3. Для виконання авторської писанки та контрольного розпису кожен
учасник Конкурсу повинен мати із собою: видуті курячі яйця, барвники,
писачки, серветки, віск, свічки тощо.
4.4. До розгляду журі писанки приймаються зі знятим воском та
проставленим номером учасника.
4.5. Конкурсні роботи, які не відповідають вимогам та не мають
необхідної документації, журі розглядати не буде.
5. Необхідна документація
5.1. Керівник делегації під час реєстрації подає на кожного учасника
Конкурсу окремо:
заявку на участь, всі назви заповнюються без скорочень та абревіатур
(додаток 1);
копію свідоцтва про народження (паспорта);
паспорт та опис експонату;
медичну довідку про можливість перебування в дитячому колективі.
6. Порядок підведення підсумків та нагородження переможців
6.1. Під час Конкурсу визначається особиста та командна першість.
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Особиста першість визначається окремо:
за представлення тематичної композиції;
за виконання авторської писанки та контрольного розпису (за сумою
балів).
6.2. Командну першість визначає журі за максимальною сумою балів,
набраних її членами у всіх видах програми.
6.3. Переможці нагороджуються дипломами Українського державного
центру позашкільної освіти відповідних ступенів.
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Додаток 1
до Умов проведення
ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському конкурсі з писанкарства
«Великодні писанки!»
Прізвище
Ім’я
По батькові
Вікова категорія
Дата народження
Заклад позашкільної
освіти (загальної
середньої освіти)
Гурток
Керівник (прізвище, ім'я,
по батькові, посада, місце
роботи)
Контактний телефон
керівника
(супроводжуючої особи)
Харчування (так/ні)

Керівник закладу
підпис

М.П.

Прізвище та ініціали
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Додаток 2
до Умов проведення
Паспорт
представленої композиції
Назва роботи
Прізвище
Ім’я
Вікова категорія
Гурток
Заклад
П.І.П. керівника
Фото виробу розміром 10 х 15 см

Опис виробу
1. Вступ.
2. Матеріали та інструменти.
3. Технологія виготовлення.
4. Літературні джерела.
Текст має бути набраним у текстовому редакторі Microsoft Word, на
папері формату А4, шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал
між рядками тексту – одинарний.

