
 
 

У К Р А Ї Н А 
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, тел. 24-18-02, факс 24-43-43, 

Е-mail: osvita@krmr.gov.ua 

 

НАКАЗ 

від  «13» вересня  2017 року                   № 706/0 

Про проведення міського 

конкурсу з декоративно-прикладного  

мистецтва у рамках молодіжної  

акції «Молодь Кіровоградщини готова 

долати надзвичайні ситуації»   

 
Відповідно до наказу управління освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 22 грудня 2016 року 

№894 «Про проведення конкурсів з декоративно-прикладного мистецтва у 

рамках обласної молодіжної акції “Молодь Кіровоградщини готова долати 

надзвичайні ситуації”, з метою формування активної життєвої позиції у 

підростаючого покоління, популяризації професії рятувальника, 

попередження надзвичайних ситуацій та навчання правилам поведінки під 

час їхнього виникнення 

Н А К А З У Ю: 

 1. 21 вересня 2017 року організувати і провести на базі центру 

методичної та соціально-психологічної служби конкурс з декоративно-

прикладного мистецтва у рамках молодіжної акції «Молодь Кіровоградщини 

готова долати надзвичайні ситуації»  на  кращу композицію в техніці 

ліплення (далі - Конкурс). 
 2. Затвердити Умови про міський конкурс «Молодь Кіровоградщини 

готова долати надзвичайні ситуації» (додаток 1). 

3. Затвердити склад оргкомітету, журі щодо проведення міського етапу 

Конкурсу (додатки 2-3). 

 4.   Керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів: 

4.1. Забезпечити участь у Конкурсі на добровільних засадах вихованців 

під керівництвом вчителів, керівників гуртків відповідно до Умов 

проведення. 



4.2. Своєчасно (до 20 вересня 2017 року) принести роботи на Конкурс 

до кабінету № 138 центру методичної та соціально-психологічної служби для 

участі у I етапі. 

4.3. До 20 вересня 2017 року направити заявку з паспортом та 

фотокарткою представленого твору (додатки 1, 4 до Умов проведення 

виставки-конкурсу) в електронному (metodcentr11@krmr.gov.ua)  та 

паперовому (вул. Дворцова, 41/26) вигляді до центру методичної та 

соціально-психологічної служби управління освіти Кіровоградської міської 

ради.  
4.4. Директорам КЗ «СЮТ», НВО №8, ЦМСПС, ЦДЮТ забезпечити 

участь членів журі у проведені Конкурсу 21 вересня 2017 року на 13.00  в 

ЦМСПС каб. № 137 (додаток 3).  

5. Центру методичної та соціально-психологічної служби управління 

освіти Кіровоградської міської ради (Пахолівецька М.В.): 

5.1. Надавати консультативно-методичну допомогу адміністраціям 

навчальних закладів щодо підготовки робіт та документації для участі у 

Конкурсі. 

5.2. До 05 жовтня 2017 року підготувати проект наказу «Про підсумки 

проведення міського етапу конкурсу з декоративно-прикладного мистецтва у 

рамках молодіжної акції «Молодь Кіровоградщини готова долати 

надзвичайні ситуації» на  кращу композицію в техніці ліплення. 

5.3. До 20 жовтня 2017 року направити роботи переможців до 

комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької творчості» (вул. Шульгіних, 36, 

каб. 305).  

5.4. Підсумки проведення міського конкурсу розглянути на нараді 

заступників директорів, які відповідають за виховну роботу. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Начальник управління освіти  

Кіровоградської міської ради                                                            Л. Костенко 

 

 

 

 

 

 

Кондратенко Т.П., 0955981955 



Додаток 1 

до наказу управління освіти 

Кіровоградської міської ради 

від «13» вересня  2017 р. № 706/0 

 
Умови проведення 

конкурсу на кращу композицію 
 в техніці ліплення в рамках міського Конкурсу акції 

“Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації” 
 

1.Загальні положення 
1.1. Конкурс на кращу композицію в техніці ліплення з пластиліну, 

солоного тіста, глини (далі Конкурс) в рамках акції проводиться серед учнів 

та вихованців навчальних закладів м. Кропивницький. 
1.2. Основними цілями і завданнями Конкурсу акції є: 

- патріотичне виховання молодого покоління; 

- попередження надзвичайних ситуацій та навчання молоді правилам 

поведінки під час їх виникнення; 

- формування активної життєвої позиції молоді; 

- популяризації професії рятувальника; 

- формування естетичних смаків; 

- розвитку творчих здібностей. 

 
 2. Порядок проведення конкурсу акції 

2.1. Для участі у першому етапі Конкурсу авторові необхідно надати 

свою роботу не пізніше 20 вересня 2017 року на розгляд до  центру 

методичної та соціально-психологічної служби управління освіти 

Кіровоградської міської ради (вул. Дворцова, 41/26, каб 138). 

2.2. До конкурсних робіт не відносяться роботи, які вже презентувались 

на попередніх виставках, конкурсах. 

2.3. Після закінчення терміну проведення Конкурсу роботи не 

приймаються. 

 

3. Вимоги до робіт 
3.1. Для участі в Конкурсі необхідно створити композицію в техніці 

ліплення, яка відповідає зазначеній темі та цілям конкурсу. До участі 

допускаються роботи АЗ, А4 формату оформлені у паспарту. Надіслані на 

Конкурс роботи не повертаються і рецензії авторам не видаються. 

3.2. На роботі в правому нижньому кутку має бути етикетка, де 

зазначено: 

- назва роботи; 

- відомості про автора (прізвище, ім'я, клас, група, вік, контакти); 

- найменування навчального закладу; 

- прізвище, ім’я керівника (за наявності). 



3.3. Конкурсні роботи учасників акції повинні подаватись в упаковці, 

яка захищатиме їх від механічних пошкоджень під час транспортування, та з 

паспортом виробу, де вказуються назва Конкурсу, прізвище, ім’я по батькові 

учасника, місце навчання, домашня адреса та адреса навчального закладу, 

контактні телефони. 

3.4. Робота повинна відображати ідею про необхідність активної участі 

громадян у попередженні надзвичайних ситуацій та навчання молоді 

правилам поведінки під час їх виникнення. 

3.5. Конкурсна робота має бути завершеним, художньо оформленим 

витвором. 

3.6. Роботи, що не відповідають перерахованим вимогам, до розгляду 

не приймаються. 

 

4. Учасники Конкурсу 
4.1. Учасниками Конкурсу акції є діти за наступними віковими 

категоріями: 

I - від 8 до 13 років; 

II - від 14 до 17 років. 

 

5. Журі Конкурсу акції 
5.1. Для організації Конкурсу акції і визначення кращих робіт 

формується 

журі Конкурсу. 

5.2. Журі першого етапу Конкурсу акції: 

- приймає в установленому порядку роботи; 

- здійснює оцінку робіт, представлених на Конкурс акції; 

- своїм рішенням визначає переможців першого етапу Конкурсу акції з 

кожної вікової категорії; 

- направляє роботи переможців за віковими категоріями разом із 

супровідними листами організаторам Конкурсу. 

 

6. Порядок підбиття підсумків Конкурсу акції 
6.1. При підведенні підсумків журі визначає переможців, що зайняли 

призові місця за кожною віковою категорією у співвідношенні 1:2:3 у кожній 

віковій групі відповідно до набраної кількості балів. 

6.2. Критерії оцінки робіт: 

- відповідність зазначеній темі, цілям і завданням Конкурсу акції 

(1-5 балів); 

- композиційне вирішення роботи (1-10 балів); 

- оригінальність ідеї та виразність роботи (1-10 балів); 

- дотримання техніки виконання(1-10 балів);  

- рівень інформативності (1-10 балів). 

6.3. Роботи оцінюються за 40-ка бальною системою за кожною віковою 



категорією окремо. Загальний бал, що присуджується кожній роботі, 

визначається як середнє арифметичне (складаються всі оцінки і діляться на 

кількість голосів членів журі). 

6.4. Підведення підсумків Конкурсу акції оформлюється протоколом 

журі 

Конкурсу акції. 

6.5. Переможці міського етапу Конкурсу акції нагороджуються 

грамотами управління освіти Кіровоградської міської. 

 

7. Нагородження учасників Конкурсу акції 
7.1. Переможці за зайняті І, II, III місця нагороджуються грамотою 

управління освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу управління освіти 

Кіровоградської міської ради 

від «13» вересня  2017 р. № 706/0  

 

 

Склад оргкомітету 
щодо проведення I (міського) етапу 

конкурсу на кращу композицію 
 в техніці ліплення в рамках міського Конкурсу акції 

“Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації” 
 

 

Голова оргкомітету: 
Крамаренко Оксана Олексіївна – методист центру методичної та 

соціально-психологічної служби Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області. 

 
Члени оргкомітету: 

Безкоровайна Олена Миколаївна – методист центру методичної та 

соціально-психологічної служби Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу управління освіти 

Кіровоградської міської ради 

від «13» вересня 2017 р. № 706/0 

 

 

Склад оргкомітету 
щодо проведення I (міського) етапу 

конкурсу на кращу композицію 
 в техніці ліплення в рамках міського Конкурсу акції 

“Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації” 
 

 

Голова журі: 
Кондратенко Т.П. – методист центру методичної та соціально-

психологічної служби Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. 

 
 
Члени журі: 

Дьолог Ірина Олександрівна – керівник гуртка рукоділля «Подружка» 

та паперопластика «КВІ-ОРІ» ЦДЮТ Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області. 

Робул Світлана Михайлівна – завідувач позашкільним центром НВО 

школа-ліцей №8. 

Смірнова Людмила Василівна – керівник гуртка комунального закладу 

«СЮТ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу управління освіти 

Кіровоградської міської ради 

від «13» вересня 2017 р. № 706/0 

 

 

 

Форма заявки 
щодо проведення I (міського) етапу 

конкурсу на кращу композицію 
 в техніці ліплення в рамках міського Конкурсу акції 

“Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації” 
 
 

 
№ 
п/п 

Назва закладу Відомості про 
автора 
(прізвище, 
ім’я, клас, вік) 

Назва роботи ПІП 
керівника 
(контакти) 

     

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


