
 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

м. Кропивницький 

від 10.11.2017 року                                                                                № 865 

 

Про проведення  І-ІІІ етапів                       

ХVІІ  Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості  

у 2017-2018 навчальному році 
 

На виконання Указу Президента України від 22 березня 2002 року               

№ 284 «Про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості», відповідно до 

Положення  про Всеукраїнський конкурс учнівської творчості, затвердженого 

спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і  

мистецтв України, Державного комітету України у справах сім'ї та молоді від 

29 серпня 2003 року № 585/529/875, зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції 

України 09 вересня 2003  року за  № 779/8100, та листа    Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства  освіти і  науки 

України      від  03   листопада  2017   року  №1/9-588   «Про    проведення  

ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості»  
 

НАКАЗУЮ: 
 

 1. Провести    з     09      листопада  2017   року  по  31 січня  2018    року  

І-ІІІ етапи ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості (номінації: 

«Література» та «Історія України і державотворення»), що проходить під 

гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!». 

 2. Затвердити Умови проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості (додаток 1). 

 3. Затвердити склад  журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості (додаток 2). 

 4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних  громад: 

1) забезпечити організацію і проведення І-ІІ етапів конкурсу та участь 

переможців у ІІІ етапі відповідно до затверджених Умов (додаток 1); 

2) до   20   грудня   2017   року (номінація «Література») та до 20 січня 

2018 року  (номінація«Історія України і державотворення») надіслати заявки   

на   участь   у  ІІІ етапі ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

(додаток 3) і творчі роботи (не більше двох) переможців ІІ етапу конкурсу 

обласному журі на паперових та електронних носіях. 
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5. Директору  Навчально-методичного кабінету професійно-технічної 

освіти у Кіровоградській області (Шолудько А.П.) та директорам закладів 

загальної середньої освіти обласного підпорядкування забезпечити організацію 

і проведення І етапу конкурсу та участь переможців у ІІІ етапі відповідно до 

затверджених Умов (додаток 1). 

6. Журі   ІІІ етапу    Всеукраїнського   конкурсу   учнівської   творчості 

23-24 грудня 2017 року (номінація «Література»), 27-28 січня 2018 року 

(номінація «Історія України і державотворення») здійснити перевірку 

конкурсних робіт учасників. 

7. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної  педагогічної освіти імені   Василя Сухомлинського»  

(Корецька Л.В.): 

1) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення ІІІ етапу 

конкурсу та підбиття його підсумків; 

2)  до 10 лютого 2018 року надіслати до Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки  України 

творчі роботи  переможців ІІІ етапу конкурсу для розгляду Всеукраїнським 

журі та інформацію, передбачену Умовами проведення заходу. 

8.  Контроль за виконанням  наказу покласти на заступника начальника 

управління    освіти,   науки, молоді та   спорту облдержадміністрації  

Шатну Л.Ф.   
 

 

 

 

 

 

Начальник управління В.ТАБОРАНСЬКИЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу начальника управління  

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

10.11.2017   № 865 

  

 Умови 

 проведення І-ІІІ етапів ХVІІ Всеукраїнського конкурсу  

 учнівської творчості 
 

Конкурс учнівської творчості проводиться на виконання Указу 

Президента України від 22 березня 2002 року № 284 «Про Всеукраїнський 

конкурс учнівської творчості» за підтримки  Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства культури і  мистецтв України, Державного комітету 

України у справах сім’ї та молоді під загальним гаслом «Об’єднаймося ж, брати 

мої!». 

Метою конкурсу є популяризація творчої спадщини Т.Г. Шевченка, 

утвердження в Україні його духовних заповідей як важливого чинника 

консолідації суспільства, активізації виховної та патріотичної роботи серед 

учнівської молоді, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу України, 

державної підтримки  талановитої молоді та творчої праці вчителів, викладачів 

і керівників студій. 

У конкурсі можуть брати участь учні закладів професійно-технічної 

освіти, загальної середньої освіти (5-11 класи). 

Конкурс проводиться у двох номінаціях: «Література», «Історія України і 

державотворення». 

І етап – з 09  по 30 листопада 2017 року в закладах загальної середньої та 

професійно-технічної освіти; 

ІІ етап – з 01 грудня по 20 грудня 2017 року в районах та містах 

обласного підпорядкування; 

ІІІ   етап  –  23-24       грудня      2017   року   номінація   «Література»,   

27-28    січня   2018 року  номінація    «Історія    України   і  державотворення»   

у м. Кропивницькому. 

Для проведення І-ІІ етапів конкурсу на місцях створюються організаційні 

комітети та журі. 

До розгляду в конкурсі приймаються роботи на тему:                                        

«Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо, і ніхто з нас не 

зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути» (В’ячеслав Липинський) у 

номінаціях «Література» та «Історія України і державотворення», які раніше не 

подавалися до участі в інших наукових і творчих конкурсах регіонального та 

державного рівнів. 

Творчі роботи з літератури за вибором автора можуть бути 

різноманітними за жанром. 

Конкурсні роботи з історії мають бути присвячені українським 

історичним, державним, політичним діячам, відомим особистостям рідного  

 

 

 



2   Продовження додатка 1 

 

краю, які своєю багатогранною діяльністю вплинули на розвиток і становлення 

української держави в різні часи творення, а також здійснили вагомий внесок у 

розвиток державної культури, мистецтва, освіти, науки, літератури тощо. 

Ці роботи повинні носити дослідницький характер з обов’язковим  

залученням оригінальних джерел (джерела усної історії, архівні матеріали, 

матеріали періодики, мемуари, щоденники, кіно- та 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 всіх 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.  

Творчі   роботи  (не більше двох) переможців  конкурсу та заявку 

(додаток 3)     необхідно   надсилати   на паперових та електронних носіях   до 

20 грудня 2017 року (номінація «Література»), до 20 січня 2018 року 

(номінація «Історія України і державотворення») за адресою: комунальний 

заклад «Кіровоградський обласний    інститут післядипломної педагогічної 

освіти  імені  Василя Сухомлинського», вул. Велика Перспективна,   39/63,   

каб. 410 (роботи з літератури), каб. 406 (роботи з історії). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу  начальника управління освіти, 

науки, молоді та спорту  

облдержадміністрації 

10.11.2017  № 865 

Склад журі 

 ІІІ етапу ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

 

Голова журі 
Кричун  

Людмила Петрівна 

- декан факультету філології та журналістики  

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка, кандидат 

філологічних наук. 

 

Заступник голови журі 
Митрофаненко  

Юрій Станіславович  

 

- старший викладач кафедри теорії і методики середньої 

освіти комунального закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського», кандидат історичних 

наук. 

   

Члени журі: 
Гарбар Оксана 

Володимирівна  

- методист Навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у Кіровоградській області; 

Голик  

Олена Валеріївна 

- учитель української мови та літератури комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 20 - дитячий юнацький центр «Сузір’я» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; 

Дергачова  

Марія Павлівна 

- учитель історії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр 

«Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Кравченко  

Юлія Вікторівна 

  

- завідувач науково-методичної лабораторії  

суспільствознавчих дисциплін комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної    

педагогічної    освіти імені Василя Сухомлинського»; 

Котляренко Наталія 

Миколаївна 

- методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-

естетичних дисциплін комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної    

педагогічної   освіти  імені Василя Сухомлинського»; 

Мінич  

Галина Василівна 

- методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-

естетичних дисциплін комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; 

 

 

 

 



2                                     Продовження додатка 2 
 

Новік  

Світлана Борисівна 

- учитель історії комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області імені Олени Журливої»; 

Новіцька  

Ольга Миколаївна  

- учитель української мови та літератури комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання №6 

«Спеціалізована  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; 

Рожанчук  

Інна Валентинівна 

- учитель української мови та літератури комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання  

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад 

І ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса 

Шевченка – центр  позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; 

Сімеонова  

Валентина Миколаївна 

- учитель історії  гімназії № 9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 

Павленко  

Вікторія Володимирівна 

- учитель української мови та літератури  

Кіровоградського обласного навчально-виховного 

комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв); 

Черткова  

Наталія Сергіївна 

 

 

Чорний  

Олександр Васильович 

 

- 

 

 

 

- 

 

методист науково-методичної лабораторії  

суспільствознавчих дисциплін комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної   

педагогічної  освіти  імені   Василя Сухомлинського»; 

доцент кафедри історії України 

Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка,  кандидат 

історичних наук; 

Шишкевич Оксана 

Миколаївна  

- 

 

 

учитель історії комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання природничо-економіко-правовий    

ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 

 

  



 

Додаток 3 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

   10.11.2017   № 865 
 

 

Заявка 

на участь у ІІІ етапі ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 

присвяченого Шевченківським дням 

(номінація «Література», номінація «Історія України і державотворення») 

 

 

№  

з/п 

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові 

учня 

Клас Заклад освіти Тема 

роботи 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

вчителя 

1.      

2.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


