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                                     ПОЛОЖЕННЯ  
                                     про районний конкурс  
                                дитячого малюнка на тему 
                                     «ЗАРАДИ ЖИТТЯ»  
                   присвячений  25-им роковинам трагедії  
                              на Чорнобильській АЕС  
                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Мета конкурсу та його завдання. 
    Конкурс  має на меті показати страшну трагедію Чорнобиля очима дітей, 
які через призму свого чутливого світосприйняття спробують відтворити 
наслідки невидимого атомного руйнівника, виховати свідомих громадян, які 
пам’ятають свою історію і бережуть навколишню природу. 
    Виявити  здібних дітей та підлітків, що займаються різними видами та 
жанрами образотворчого мистецтва, спрямувати подальший розвиток їх 
таланту. 
    Сприяти створенню цікавих нових творів образотворчого спрямування. 
    Підвищувати  майстерність учнів. 
 

2. Організатором районного конкурсу дитячого малюнка є відділ освіти  
      Новоград-Волинської райдержадміністрації. 

 Оргкомітет складає Положення, дату проведення конкурсу, створює умови 
для учасників, надає необхідні консультації, вирішує інші організаційні 
питання. 

 
3. Журі конкурсу. 

    Журі конкурсу визначає кращі роботи, нагороджує переможців; дає аналіз 
творчого рівня та професійної підготовки виконавців, методичні 
рекомендації педагогам-керівникам. 

 
4. Учасники конкурсу 

   У конкурсі беруть участь вихованці  дошкільних навчальних закладів, 
 учні загальноосвітніх і  позашкільних навчальних закладів – переможці 
 І етапу конкурсу. 
   Учасниками конкурсу можуть бути всі бажаючі вихованці дошкільних 
навчальних закладів, учні віком до 18 років. 
Особлива увага приділятиметься роботам учнів, які мають статус дитини-
інваліда. 
 
 

  5.  Умови конкурсу 



           Малюнки мають відповідати тематиці конкурсу. Стиль і техніка   
       виконання робіт довільні і повинні  відповідати віку дитини.  
           На зворотному боці малюнка учасник конкурсу друкованими літерами   
       (олівцем) зазначає прізвище, ім’я та по батькові, вік та місце  проживання,   
       клас, школа, контактний телефон (бажано мобільний) та ім’я одного з  
       батьків. 
           Відібрані на районний етап конкурсу роботи  повинні супроводжуватись  
       захистом  дитини-виконавця (прозове або віршоване виконання творів за   
       темою конкурсу, розповіді,факти, спомини) 
       Переможці  нагороджуються грамотами відділу освіти.  

 6. Умови проведення конкурсу 

      Конкурс проводиться  у два етапи: 

           І етап -  з 15 березня до 15 квітня 2011 року (на місцях) 

          ІІ етап – з 15 квітня до 20 квітня 2011 року (районний) 

        Відібрані роботи будуть представлені широкому колу глядачів на виставці,               
що проходитиме 20 квітня на базі РМЦ в рамках проведення заходів до 25-их 
роковин трагедії на Чорнобильській АЕС.  

7. Критерії конкурсних оцінок 
 

     Оцінка робіт здійснюється за такими критеріями: 
         - відповідність роботи темі конкурсу; 
         - самостійність виконання роботи; 
         - творчий підхід, оригінальність; 
         - змістовність захисту. 
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                              Оргкомітет  
                      конкурсу дитячого малюнка 
                         «ЗАРАДИ ЖИТТЯ» 
 
 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові  посада 

1. Костюк Катерина Миколаївна 
 

Заступник завідуючої РМЦ 

2. Вознюк Тетяна Миколаївна 
 

Методист РМЦ 

3. Гопанчук Валентина Володимирівна 
 

Методист РМЦ 
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                                Склад журі  
                     конкурсу дитячого малюнка 
                         «ЗАРАДИ ЖИТТЯ» 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові  посада 

1. Костюк Катерина Миколаївна 
 

Заступник завідуючої РМЦ 

2. Вознюк Тетяна Миколаївна 
 

Методист РМЦ 

3. Гопанчук Валентина Володимирівна 
 

Методист РМЦ 

4. Шпунтов Віктор Олександрович Вчитель образотворчого  
мистецтва Пилиповицької 
ЗОШ І-ІІІ ст. 

5. Скаковський Антон Станіславович Вчитель образотворчого  
мистецтва Борисівської ЗОШ 
І-ІІ ст. 

 
 
 
 

 


