
 
УКРАЇНА 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

«ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»  

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

(КЗПО «Обласний Центр ДЮТ» Житомирської обласної ради) 
вул. Троянівська, 20, м. Житомир, 10003, тел./факс: (0412) 24-19-17, сайт: http://ocnttum.zt.sch.in.ua, 

е-mail: ocnttum@ukr.net; код ЄДРПОУ 05418276 
 

 

06.09.2018 № 3-440  Керівникам 
органів управління освітою 

 

 
Про проведення  

IV обласного фестивалю-конкурсу 

літературного мистецтва 
«Крізь терни до зірок» 

 
 

Повідомляємо, що відповідно до наказу управління освіти і науки 

Житомирської обласної державної адміністрації від 28.02.2018 № 67 
«Про проведення обласних фестивалів-конкурсів у 2018 році» та з метою 

розвитку творчого потенціалу учнівської молоді Житомирщини, підбиття 

підсумків художньо-естетичної діяльності закладів загальної середньої, 
позашкільної освіти 30–31 жовтня ц.р. відбудеться ІV обласний фестиваль-

конкурс «Крізь терни до зірок» на базі КЗПО «Обласний Центр ДЮТ» 
Житомирської обласної ради. 

Для участі в конкурсі просимо до 05 жовтня 2018 р. включно подати 

творчі роботи переможців відбіркових етапів за адресою КЗПО «Обласний 
Центр ДЮТ» Житомирської обласної ради: м. Житомир, вул. Троянівська, 20, 

індекс 10003. 

Інформаційно-методичні матеріали щодо проведення IV обласного 
фестивалю-конкурсу літературного мистецтва «Крізь терни до зірок» 

додаються. 
 

 

 
Директор         Ю.А. Коцюба 
 

 

 

 

 

 
Виконавець: 

Золотюк Людмила Ярославівна 
тел.: 097 37 64 673. 

http://ocnttum.zt.sch.in.ua/
mailto:ocnttum@ukr.net
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Додаток 

до листа КЗПО «Обласний 

Центр ДЮТ» 

Житомирської обласної ради 

від 06.09.2018 № 3-440 

 

 

Інформаційно-методичні матеріали щодо проведення 

IV обласного фестивалю-конкурсу літературного мистецтва 

«Крізь терни до зірок» 
 

І. Загальні положення 

 

1. Обласний фестиваль-конкурс літературного мистецтва «Крізь терни 

до зірок» (далі – Конкурс) проводиться відповідно до таких документів: 

Положення про проведення обласних фестивалів-конкурсів учнівської 

молоді з художньо-естетичного напрямку позашкільної освіти в 

Житомирській області, затвердженого наказом управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 19.02.2015 № 50, зареєстрованого в Головному 

територіальному управлінні юстиції у Житомирській області 13 березня 

2015 р. за № 7/1264; 

наказу управління освіти і науки Житомирської обласної державної 

адміністрації від 11.06.2015 № 207 «Про внесення змін до Положення про 

проведення обласних фестивалів-конкурсів учнівської молоді з художньо-

естетичного напрямку позашкільної освіти в Житомирській області», що 

зареєстрований в Головному територіальному управлінні юстиції у 

Житомирській області 24 червня 2015 р. за № 14/1271. 

 

 

ІІ. Мета та завдання 
 

1. Конкурс проводиться з метою розвитку творчих здібностей, 

обдарувань, талантів у дітей та підлітків, залучення молоді до творчості і 

створення умов для самореалізації особистості. 

 

2. Мета Конкурсу передбачає виконання таких завдань: 

 

підтримати творчу активність дітей і молоді; 

 

розвинути творчо-пізнавальні можливості дітей та розширити 

уявлення дітей про літературу, художню й художньо-

публіцистичну творчість; 

 

підвищити рівень знань учнів у галузі природничих та 

гуманітарних наук; 
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зацікавити учнівську молодь вивчати Космос; 

 

виховувати художньо-естетичний і читацький смаки; 

 

розвивати культуру мови та мовленнєві компетентності; 

 

заохотити учнів до дитячо-юнацької журналістики; 

 

формувати медіа-освіту в Житомирській області; 

 

відібрати найкращі конкурсні творчі роботи для участі у 

всеукраїнських заходах цього напряму. 

 

 

ІІІ. Учасники 
 

1. Конкурс передбачає диференціювання учасників на такі 

вікові категорії: 

 

молодша – діти 6–10 років; 

 

середня – 11–14 років; 

 

старша – діти 15–18 років. 

 

2. Участь у Конкурсі є індивідуальною. Кожний учасник може 

представити на Конкурс лише одну творчу роботу в одну номінацію. 

 

3. Кількісний склад команди не має перевищувати 

кількості номінацій. 

 

 

IV. Номінації 
 

1. «Проза». 

 

2. «Поезія». 

 

3. «Журналістика». 

 

4. Організатори Конкурсу можуть запропонувати тематичні варіації 

для творчих робіт учасників. 

 

5. Тематичні варіації Конкурсу у 2018 році: 
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вільна космічна тема; 

 

парад планет; 

 

зорепад; 

 

полярне сяйво; 

 

відпочинок і дозвілля астронавтів у космосі; 

 

пригоди електромобіля Tesla в космосі; 

 

обсерваторії; 

 

космічна музика; 

 

зірковий танець; 

 

танці із зірками; 

 

лист до своєї зіроньки. 

 

 

V. Вимоги до творчих робіт учасників 

 

1. На Конкурс подаються творчі роботи, виконані й оформлені 

відповідно до таких вимог: 

 

художні й журналістські роботи учасників мають бути власними 

авторськими, індивідуальними, завершеними й оригінальними творами в 

обраній номінації, темі й жанрі; 

 

якщо створення твору передбачало роботу з джерелами (книги, 

періодичні видання, сайтами тощо), то джерела зазначаються; 

 

твори належно оформлюються як технічно, так і стилістично та 

відповідно до вимог норм, правил і загалом правопису української мови; 

 

обсяг твору – до 10 сторінок формату А 4; 

 

художні й журналістські твори учасників друкуються й 

оформлюються в текстовому редакторі Microsoft Office Word: 

 

шрифт основного тексту Times New Roman, 
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розмір шрифту основного тексту 14 пт, 

 

міжрядковий інтервал – 1.5 рядка, 

 

відступ першого рядка абзацу – 1.25 см, 

 

вирівнювання тексту по ширині, 

 

автоматичне розставлення переносів включено, 

 

нумерація сторінок – угорі посередині, 

 

береги (поля): ліворуч – 3 см, праворуч – 1,5 см, знизу та зверху –  

по 2 см, 

 

орієнтація сторінки книжна. 

 

конкурсна робота подається у друкованому й електронному вигляді 

(на СД-диску). Паперовий рукопис і його електронний варіант 

неодмінно тотожні; 

 

заявка і титул творчої роботи оформлюється за 

представленими зразками. 

 

2. Творчі роботи, відзначені дипломами КЗПО «Обласний Центр 

ДЮТ» Житомирської обласної ради, можуть бути подані на всеукраїнські 

конкурси й опубліковані у збірниках та інших виданнях відповідно 

до напряму. 

 

 

VI. Етапи та програма 

 

1. Конкурс проводиться у три етапи: 

 

оцінювання творчих робіт; 

 

презентація творчої роботи; 

 

участь у тематичній вікторині. 

 

2. Максимальна можлива оцінка за повне виконання програми 

Конкурсу – 100 балів. 

 

3. Максимально можлива сума балів, здобута за оцінювання творів 
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учасників, – 40 балів. 

 

Твори в номінаціях «Поезія» та «Проза» оцінюються за 

такими критеріями: 
 

Відповідність тематиці Конкурсу й оригінальність творчого задуму –  

 
15 б. 

Формально-змістова єдність твору 

(Відповідність художньої форми змісту. Цілісність сюжетної будови. 

Гармонія образного ладу, характери героїв твору тощо) –  

10 б. 

Вишуканість художньо-мовленнєвого стилю (фоніка, тропіка, 

лексика, поетичний синтаксис, метрика, строфіка) –  

 

5 б. 

Грамотність твору (орфографічна, пунктуаційна тощо) –  

 
5 б. 

Культура оформлення та дизайн рукопису –  

 
5 б. 

 

У номінації «Журналістика» такі критерії: 

 

Відповідність тематиці Конкурсу й оригінальність творчого задуму – 15 б. 

 

Вишуканість художньо-мовленнєвого стилю – 10 б. 

 

Здатність заголовка та вступної частини матеріалу привернути й 

утримати увагу читачів до всього тексту –  

 

5 б. 

Грамотність матеріалу (орфографічна, пунктуаційна тощо) –  

 
5 б. 

Культура оформлення матеріалу –  

 
5 б. 

 

4. Для презентації конкурсної роботи учаснику надається до 

10 хвилин. Презентація творчих робіт і журналістських матеріалів 

відбувається у присутності журі й інших учасників номінації. 

Максимально можлива сума балів, здобута за оцінювання презентації 

роботи, – 40 балів. 

 

Презентація творчої роботи оцінюється за такими критеріями: 

 

Повнота розкриття теми, художніх образів у виступі – 

 
17 б. 

Комунікативні здібності (уміння тримати діалог із публікою) – 8 б. 

 

Емоційно-смислова експресивність виступу – 5 б. 
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Культура мовлення –  

 
5 б. 

Наявність і доцільність додаткового наочного матеріалу 

(мультимедійна презентація, відео-, аудіоролик, фотографії, 

малюнки, роздатковий матеріал, елементи сценічного одягу тощо) –  

5 б. 

 

Черговість виступу учасника в номінації визначає журі. 

 

5. Презентації творчої роботи передує участь у тематичній вікторині, 

котра передбачає вирішення 10 завдань.  

 

Тривалість тематичної вікторини – 1 астрономічна година. 

 

Максимальна оцінка за участь у вікторині – 20 балів. 

Кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали. 
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Продовження додатка 

 

 

З А Я В К А* 

на участь в IV обласному фестивалі-конкурсі літературного мистецтва 

«Крізь терни до зірок» 

 

Номінація  

Вікова категорія  

 

 

 

 

Анотація до твору 

 

 

 

 

 

 

Назва твору  

Тематична варіація твору 

(якщо таку обрав автор) 
 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Дата народження учасника  

Навчальний заклад  

Клас  

Позашкільний навчальний заклад  

Гурток  

Педагогічний керівник 

(повністю прізвище, ім’я, по батькові, 

посада, місце роботи, телефон) 

 

Домашня адреса учасника  

Контактний телефон учасника  

Електронна пошта учасника  

*Усі поля обов’язково заповнюються. 

Цією заявкою підтверджую, що вище перелічені дані про мене достовірні, я  

ознайомлена(-ий) із правилами Конкурсу, зобов’язуюся їх виконувати, а також даю згоду 

КЗПО «Обласний Центр ДЮТ» Житомирської обласної ради на використання моїх 

персональних даних, наведених у цій заявці, оприлюднення результатів моєї участі в заході 

та права публікації в збірниках, інших виданнях, подання на участь у всеукраїнських заходах 

відповідного напряму з обов’язковим зазначенням авторства. 

   
(Прізвище, ім’я та по батькові учасника)  (Особистий підпис) 

Керівник 

місцевого органу управління освітою 

   

 підпис  Прізвище та ініціали 

М.П. 
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Продовження додатка 

 

 

 

 

З Р А З О К 

оформлення титульної сторінки конкурсної роботи 

учасника обласного фестивалю-конкурсу 

літературного мистецтва «Крізь терни до зірок» 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Місцевий орган управління освітою 
 

Обласний фестиваль-конкурс літературного мистецтва 

«Крізь терни до зірок» 

 

Вікова категорія  

Номінація  

 

Назва 

художнього твору (журналістського матеріалу) 

_______________________________________________ 

 

Жанр 

художнього твору (журналістського матеріалу) –  

 

 

Автор –  

 

Район/місто/ОТГ 

2018 рік 

 


