ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НА К А З
Ов

-У X

20

Іїп.

Про проведення обласного конкурсу
«Малюнок вірш, есе, відеоролик»
крізь призму ціннісних орієнтирів
Української Хартії вільної людини»

,

На виконання п.п.5.2 п.5 напрямків діяльності та заходів впровадження
обласної програми Української Хартії вільної людини в навчальних закладах
Тернопільської області на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Тернопільської
обласної ради від 02 серпня 2017 року № 693, та з метою формування в дітей та
учнівської молоді системи ціннісних орієнтацій, які викладені в Українській Хартії
вільної людини, виховання самостійної особистості, відповідальної за власне життя
та життя країни, активного члена громадянського суспільства, підвищення
ефективності впровадження духовних і моральних цінностей,

наказую:
1.
Провести з 23 грудня 2019 року до 27 грудня 2019 року обласний
конкурс серед учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти «Малюнок, вірш,
есе, відеоролик» крізь призму Української Хартії вільної людини» (далі - Конкурс) у
три етапи:
- 1 етап - шкільний, термін проведення визначається самостійно;
- II етап - відбірковий для переможців 1-го етапу - у районах, містах обласного
значення, об’єднаних територіальних громадах області. Термін проведення
визначається самостійно;
- III етап - підсумковий - з 23 грудня 2019 року до 27 грудня 2019 року.

2. Затвердити:
2.1. Умови проведення Конкурсу (додаток 1).
2.2. Склад оргкомітету і журі обласного (III етапу) Конкурсу (додаток 2, 3).
3. Керівникам місцевих органів управління освітою:
3.1. Затвердити склад оргкомітету та журі (II етапу) районних, міських
обласного значення, об’єднаних територіальних громадах з організації та
проведення Конкурсу.
3.2. За підсумками П відбіркового етапу Конкурсу подати до 13 грудня
2019 року звіт про проведення II етапу, заявку на участь у III етапі і учнівські роботи
переможців (одна робота з кожної номінації) в обласний оргкомітет.
4. Тернопільському обласному комунальному інституту післядипломної
педагогічної освіти (Петровський О.М.):
4.1. Здійснити координаційну роботу та забезпечити організаційно-методичний
супровід проведення Конкурсу.
4.2. Матеріали переможців обласного (III етапу) Конкурсу розмістити на сайті
Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної
освіти.
4.3. Забезпечити нагородження переможців конкурсу.
4.4. Підготувати кошторис видатків на проведення обласного етапу (придбання
нагород учасникам та переможцям) і забезпечити фінансування Конкурсу.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління

Ольга ХОМА

Додаток 1
до наказу управління освіти
і науки облдержадміністрації
від _____ 2019 р. №

Умови проведення обласного конкурсу «Малюнок, вірш, есе, відеоролик»
крізь призму ціннісних орієнтирів Української Хартії вільної людини
Організатори конкурсу.
Організаторами обласного конкурсу «Малюнок, вірш, есе, відеоролик»крізь
призму ціннісних орієнтирів Української Хартії вільної людини» є управління
освіти і науки облдержадміністрації, Тернопільський обласний комунальний
інститут післядипломної педагогічної освіти, громадська організація «Гуртом!» (за
згодою).
Мета конкурсу.
Привернення уваги дітей та учнівської молоді до Українській Хартії вільної
людини; формування в школярів системи ціннісних орієнтацій, які викладені в
Хартії та популяризація їх через дитячу творчість; сприяння розвитку дитячої
творчості через виявлення та підтримку талановитих дітей; надання школярам
можливості вільно висловлювати свої думки у різних видах мистецтва.
Умови проведення конкурсу.
У конкурсі беруть участь учні 1-11 класів закладів загальної середньої освіти
області.
Конкурс проводиться з 23 грудня 2019 року до 27 грудня 2019 року у
чотирьох номінаціях:«Малюнок», «Вірш», «Есе», «Відеоролик» у три етапи:
- І етап - шкільний, термін проведення визначається самостійно;
- II етап - відбірковий для переможців 1-го етапу - у районах, містах
обласного значення, об’єднаних територіальних громадах області. Термін
проведення визначається самостійно;
- III етап - підсумковий - з 23 грудня 2019 року до 27 грудня 2019 року
Загальне керівництво організацією та проведенням Конкурсу на кожному з етапів
здійснює відповідний організаційний комітет, який визначає умови та порядок
проведення Конкурсу, дату, місце та порядок заохочення учасників і переможців.
Для оцінювання поданих на конкурс робіт формується обласне, міські
обласного значення, районні, ОТГ журі, до складу яких входять компетентні,
авторитетні фахівці, представники громадських організацій.
На кожному етапі Конкурсу визначаються переможці у кожній номінації
(Гран-Прі, І, II, III місця).

Учні самостійно обирають одну із десяти новел представлених в Українській
Хартії вільної людиниі відображають її в одній із номінацій.
Есе
• Мої три найважливіші духовні цінності.
• Жити чи виживати ?
Вірш
• Гідність.
Малюнок
• Ми творимо успішну державу.
• Рабів до раю не пускають.
Дослідження
• Духовні цінності мого села (родини, міста, селища).
Відео-ролик
•
•
•
•
•
•

Мої три найважливіші духовні цінності
Жити чи виживати ?
Гідність
Ми творимо успішну державу
Рабів до раю не пускають
Духовні цінності мого села (родини, міста, селища)

У номінації «Малюнок» - участь беруть учні 1-4 класів.
Вимоги до робіт учасників:
На конкурс представляються як індивідуальні, так і колективні творчі роботи,
виконані у довільній графічній або живописній техніці (олівці, фломастери, фарби
тощо). Розмір малюнка формату А-2 (420x594 мм).
На зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити:
яка вибрана новела УХВЛ;
назва роботи, техніка виконання;
прізвище, повне ім'я та клас автора малюнка;
повна назва закладу освіти, підпорядкування;

прізвище, повне ім’я, по батькові учителя (керівника гуртка),
контактний телефон.
Малюнки не оформлювати рамкою, паспарту, наклейками.
Критерії оцінювання дитячих робіт:
актуальність та повнота розкриття теми;
рівень володіння технікою виконання, матеріалом;
творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення тем);
охайність роботи та старанність
У номінації «Вірш» - участь беруть учні 5-7 класів.
Вимоги до оформлення.
Робота у номінації «Вірш» повинна мати титульний аркуш, де зазначено:
назва вірша;
прізвище, повне ім'я та клас автора вірша;
повна назва закладу освіти, підпорядкування;
прізвище, повне ім’я, по батькові учителя (керівника гуртка),
контактний телефон.
Поетичні доробки учнів подаються у довільній формі.
Критерії оцінювання:
відповідність змісту заявленій темі;
композиційна цілісність;
грамотність викладу та культура оформлення;
оригінальність образно-художнього мислення
У номінації «Есе».
Конкурс на кращий твір-роздум оголошується серед учнів 8-9 класів.
Україна - це всі ми, але щоб змінити Україну потрібно змінити себе, громаду
свого міста, села, суспільство. Варто переглянути свої цінності. Чи відповідають
вони ціннісним орієнтаціям, що закладені в УХВЛ,чи співголосні вони з нашими
прагненнями жити у кращій країні, де всі дотримуються закону, де влада - народ, де
держава піклується про кожного громадянина? Нам усім потрібне нове втілення
демократії за найкращими світовими стандартами, нове мислення, яке передбачає
гідність вчинків українців, нова парадигма моральних цінностей.
Новітня Україна народжується вже сьогодні, тому, саме зараз, кожен має
замислитися, які якісно нові зміни у своїй країні він хоче бачити, як втілити в життя
ціннісні орієнтири викладені в УХВЛ.
Основна мета цього конкурсу - спонукати юних українців до стратегічного
аналітичного мислення, до планування своїх перспектив і майбутнього України,
враховуючи ціннісні орієнтири УХВЛ.
Вимоги до написання есе.

Обсяг - 2-3 сторінки друкованого тексту.(Times New Poman, 14 кегль,
міжрядковий інтервал 1,5).
Робота у номінації «Есе» повинна мати титульний аркуш, де зазначено:
тема;
прізвище, повне ім'я та клас автора;
повна назва навчального закладу, підпорядкування;
прізвище, повне ім’я, по батькові учителя (керівника гуртка),
контактний телефон.
Критерії оцінювання:
порушення актуальних питань;
логіка у викладенні думок та аргументації, висловлення своєї точки
зору;
оригінальний підхід, креативність та нестандартне мислення;
відповідність заданій тематиці;
самостійність при написанні твору-роздуму.
У номінації «Відеоролик» - участь беруть учні 10-11 класів.
Мета - зібрати погляди учнів розуміння, відчуття того, що означає жити за
* Українською Хартією вільної людини.
Вимоги до оформлення.
Відеоролик має тривати не більше 3-5 хв., знятий горизонтально, високої
якості. Учасники можуть використовувати телефон, фотоапарат, камеру.
Відеоролики подаються у форматах: avi, mpeg4 (mp4) з роздільною здатністю не
менше 720x480.
Під час відеомонтажу можуть використовуватися будь-які методи і способи
створення, наповнення та оформлення відеоматеріалу. Для словесного і музичного
оформлення відеороликів можуть бути використані особисті вірші, пісні, музичні
композиції тощо. До відеосюжету додається анотація, обсяг якої не перебільшує
0,5 стор. формату А4, шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.
Відеоролик повинен містити наступну інформацію:
тема відеосюжету;
прізвище, повне ім'я та клас автора;
повна назва навчального закладу, підпорядкування;
прізвище, повне ім’я, по батькові учителя (керівника гуртка),
контактний телефон.
Інформація може бути в титрах відеосюжету або в голосовому супроводі.
Критерії оцінювання:
актуальність;
аргументованість викладу та глибина розкриття теми;

якісне і вдале поєднання знятого відеоматеріалу, музичного, титрового
та словесного оформлення;
рівень естетичності оформлення.
Конкурсні роботи переможців II етапу (по одній з кожної номінації), звіт про
проведення II етапу та заявку на участь у III етапі Конкурсу представити обласному
оргкомітету до 13 грудня 2019 року за адресою: м. Тернопіль, ТОКІППО, центр
виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти.
Конкурсні роботи у номінаціях «Вірш», «Есе» надсилаються в електронному
форматі на адресу із зазначенням назви файлу: прізвище учасника, номінація.
Роботи у номінації «Відеоролик» подаються у форматі вказаному вище (вимоги до
оформлення відеороликів). Електронна адреса: o.sesyk@ippo.edu.te.ua.
Роботи у номінації «Малюнок» доставляються особисто або поштою.
Конкурсні роботи, які не відповідають тематиці Конкурсу або оформлені з
порушенням вимог, а також подані після встановленого строку, до участі в Конкурсі
не допускаються.
Підведення підсумків та нагородження.
Члени журі оцінюють конкурсні роботи за 10-бальною шкалою.
За підсумками журі визначає переможців Конкурсу (відповідно володар Гран‘ прі, І, II, III місця), які нагороджуються дипломами переможця та подарунками
Журі Конкурсу залишає за собою право встановлювати додаткові нагороди
для робіт, визнаних кращими в окремих номінаціях.
Кращі роботи будуть розміщені на сайті Тернопільського обласного
комунального інституту післядипломної педагогічної освіти
Інформаційне забезпечення здійснюється через канали масової інформації місцеві періодичні видання, радіо, телебачення; шляхом поширення інформаційних
листів про конкурс; через опублікування умов та інформаційних повідомлень, пресрелізів про хід та підсумки Конкурсу на веб-сайтах.
Фінансування Конкурсу.
Витрати на організацію, проведення та підбиття підсумків III етапу Конкурсу
здійснюються за рахунок установ, зазначених у розділі «Організатори Конкурсу».
Витрати на нагородження переможців та активних учасників Конкурсу
здійснюються за рахунок коштів, виділених для реалізації обласної програми
впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах
Тернопільської області на 2017-2020 роки.
Для проведення Конкурсу дозволяється залучення коштів фізичних осіб,
підприємств, установ, організацій, фондів та інших добровільних внесків тощо V
порядку, встановленому чинним законодавством.

Додаток 2
до наказу управління освіти і
науки облдержадміністрації
№____
в ід _____ 2019 р.

Склад оргкомітету
обласного конкурсу серед учнів 1-11 класів закладів освіти області
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Української Хартії вільної людини»
Зварич Ганна Володимирівна

Мисик Володимир Святославович

Сесик Оксана Олегівна

Букавин Іван Ярославович

Галюк Оксана Георгіївна

Ковалик Ігор Михайлович

заступник начальника управління освіти і
науки
Тернопільської
ОДА,
голова
оргкомітету
заступник директора з науково-педагогічної та
виховної
роботи
ТОКІІШО,
кандидаті сторичних наук, заступник голови
оргкомітету
методист центру виховної роботи, захисту
прав дитини
та громадянської освіти
ТОКІНІ 10, секретар оргкомітету
методист, в.о. завідувача відділу методики
навчальних
предметів
та
професійного
розвитку
педагогів
ТОКІППО,
член
оргкомітету
завідувач сектору інклюзивної освіти та
діловедення управління освіти і науки
Тернопільської ОДА, член оргкомітету
голова ГО
«Гуртом!»,
співкоординатор
реалізації обласної програми впровадження
УХВЛ в Тернопільській області, член
оргкомітету

