
 

УКРАЇНА 
УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 

СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  В  МІСТІ  КИЄВІ   
ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 

                                     
                                                             

 

НАКАЗ 

29.12.2016                                                                                             № 543 
     

Про проведення І -ІІ етапів  

ХVІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості,  

присвяченого Шевченківським дням,  

у 2016/2017 навчальному році 

Відповідно до наказу Департаменту освіти  і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 16.11.2016р. №911,  листа Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти»  Міністерства освіти і науки України від 

01.11.2016 року № 2.1/10-2637 «Про проведення ХVІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості» та з метою активізації виховної, патріотичної роботи, 

вивчення мистецької спадщини Т.Г. Шевченка, виявлення  творчих здібностей   

учнів 

НАКАЗУЮ:  

1. Директорам загальноосвітніх навчальних закладів: 

1.1 Сприяти проведенню І (шкільного) етапу Всеукраїнського  конкурсу 

учнівської творчості  до 19.01.2017 р. 

1.2 Визначити по одному переможцю в кожній номінації від навчального  

закладу. 

1.3 Подати  20.01.2017 р. роботи переможців шкільного етапу конкурсу до  

науково-методичного центру управління освіти (вул. Антонова, 3).  

2. Методистам науково-методичного центру управління освіти               

Коваленко О.В. та Силенко Л.В.: 

2.1.Довести до відома вчителів історії і права та української мови й 

літератури умови проведення конкурсу (додаток 1). 

2.2. Провести ІІ (районний) етап конкурсу 23.01.2017 р. в науково-

методичному центрі управління освіти.  

2.3. Подати роботи переможців районного етапу до Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету ім. Б.Грінченка до 

25.01.2017 р. 

3. Затвердити склад журі ІІ ( районного) етапу конкурсу (додаток 2).  

4. Контроль за виконанням  наказу покласти на  директора науково-

методичного центру  управління освіти  Судак Л.Р. 

 

В.о. начальника                                                                                   Н.Кухарєва 

 



Додаток 1  

до наказу  

управління     освіти  

Солом’янської  районної  в                                        

місті Києві державної адміністрації 

_________ №___ 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості 

Метою конкурсу є активізація виховної та патріотичної роботи серед учнівської 

молоді, вивчення спадщини Великого Кобзаря, виявлення художніх і літературних 

здібностей та обдарувань серед підростаючого покоління. 

Тема конкурсу: «Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна» (І 

Світличний). Конкурс присвячений 100-річчю утворення Української 

Центральної Ради та проголошення Української Народної Республіки   
У конкурсі беруть участь роботи, які раніше не подавалися до участі в інших 

наукових і творчих конкурсах регіонального та державного рівнів. 

Конкурс проводиться за двома номінаціями: "Література", "Історія України і 

державотворення". До участі в Конкурсу залучаються учні 9-11 класів загальноосвітніх 

закладів району. 

Умови проведення конкурсу. 

Творчі роботи з літератури за вибором автора можуть бути різноманітними за 

жанром. Поетичні доробки учнів подаються у довільній формі. 

Конкурсні роботи з історії мають носити дослідницький характер із 

обов’язковим залученням оригінальних джерел (джерела усної історії, архівні 

матеріали, матеріали періодики, мемуари, щоденники, кіно-фотодокументи тощо) 

та складатися зі вступу, у якому автор обґрунтовує мету свого дослідження; 

основної частини, у якій розділи повинні мати назву та обов’язкове логічне 

завершення структурних компонентів основної частини; висновку; списку 

використаних джерел і літератури в алфавітному порядку. 

До усіх творчих робіт з історії обов’язково додаються тези-анотації 

(короткий зміст роботи) обсягом до 2 сторінок. Конкурсна робота може бути 

виконана одним або кількома авторами. Наставниками юних дослідників можуть 

бути вчителі,  викладачі, керівники гуртків тощо. 

Текст творчої роботи з історії та літератури роздруковується на папері 

формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал полуторний. Обсяг              

15-25 сторінок. Поля: ліве – 30 мм, нижнє і верхнє – по 20 мм, праве – 10 мм. 

Поетичні доробки учнів подаються у довільній формі.  

Роботи учасників не рецензуються й не повертаються. 

Нагородження переможців конкурсу. 

Переможці районного етапу Конкурсу нагороджуються грамотами районного 

управління освіти. 

Оформлення роботи - за зразком науково - дослідницьких робіт Малої академії наук.  

До роботи додати відомості про учасників Конкурсу: учнів та вчителів, що 

допомагали  учням у написанні та оформленні роботи, за зразком: 

            

№з/п ПІБ учнів Назва роботи № ЗНЗ, клас Контактні 

телефони 

ПІБ 

учителя 

      



Додаток 2  

до наказу  

управління     освіти  

Солом’янської  районної  в                                        

місті Києві державної адміністрації 

25.12.2015  №350 

 
                                

 

         СКЛАД  ЖУРІ  КОНКУРСУ 

 

1. Труцуненко Н.М. – голова журі в номінації «Література», голова 

районного методичного об’єднання вчителів української мови та 

літератури, вчитель української мови та літератури  гімназії –             

інтернату №13; 

2. Богдановська Л.П. – голова журі в номінації «Історія України та 

державотворення», голова районного методичного об’єднання вчителів 

історії та правознавства, учитель історії гімназії «Міленіум» №318; 

3. Баленко Т.К. – учитель української мови та літератури сш №173; 

4. Ходацька О.М – учитель української мови та літератури сш №187; 

5. Євтушенко Т.Є. – учитель історії сш №7 імені М.Рильського; 

6. Довганенко І.В. – учитель історії та права гімназії-інтернату №13 


