
  

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) 47-05-07, ocnttum.zt.sch.in.ua, 

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

 

17.03.2021 № 6-120 

 

Керівникам органів управління 

освітою 

 

 

Про проведення 20-ої обласної  

виставки-конкурсу  

«Великодні писанки» 

 

Відповідно до наказу управління освіти і науки Житомирської 

обласної державної адміністрації від 04.02.2021 р. № 12 «Про проведення 

обласних виставок-конкурсів у 2021 році» з обов’язковим виконанням вимог 

Постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», від 

22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» з 16 по 17 квітня 2021 року відбудеться 20 обласна виставка-

конкурс «Великодні писанки» (заочний/онлайн формат). 

Для участі у заході необхідно до 02 квітня 2021 р. подати заявку на 

участь та конкурсні роботи на поштову адресу: 10003, м. Житомир,  

вул. Троянівська, 20, а відеоматеріали на електронну адресу: 

ocnttum@ukr.net. 

Роботи, надіслані після 02 квітня 2021 року, розглядатися не будуть. 

Додаток: на 4-х арк. 

 

 

В.о. директора           Марія БОВСУНОВСЬКА 

 

 
Виконавець: 

Ольга БУРДЕЙНА 

097-213-50-58 

mailto:ocnttum@ukr.net
mailto:ocnttum@ukr.net


  

Додаток до листа 

КЗПО «Обласний Центр ДЮТ» 

Житомирської обласної ради 
 

Інформаційно-методичні матеріали  

20 обласної виставки-конкурсу «Великодні писанки» 

Обласна виставка-конкурс «Великодні писанки» проводиться відповідно 

до Положення про проведення обласних виставок-конкурсів учнівської молоді 

з науково-технічного та художньо-естетичного напрямів позашкільної освіти в 

Житомирській області», затвердженого наказом управління освіти і науки 

Житомирської обласної державної адміністрації від 16 грудня 2013р. № 383 

зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в Житомирській області 30 

грудня 2013р. № 21/124 (зі змінами) з метою виявлення і підтримки 

обдарованої учнівської молоді, створення умов для самореалізації творчої 

особистості в сучасному суспільстві, збагачення її духовного потенціалу, 

виховання естетичного смаку, а також відродження кращих традицій 

українського народу. 

 

Номінації  

1. Писанки. 

2. Мальованки. 

 

Вікові категорії 
1. 06 – 10 років. 

2. 11 – 14 років. 

3. 15 – 18 років. 

 

Учасники виставки-конкурсу 
До участі в конкурсі запрошуються учні (вихованці) закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти віком від 06 до 18 років і які є переможцями у 

заходах даного напряму, проведених у територіальних громадах, районах та 

містах області. 

Кількісний склад делегації від району, міста, територіальної громади не 

повинен перевищувати кількості номінацій та вікових категорій. Кожен 

учасник має право представляти на конкурсі лише одну роботу. 

Керівник делегації забезпечує ознайомлення членів делегації з 

інформаційно-методичними матеріалами. 

 

Умови участі та програма виставки-конкурсу 
Враховуючи карантинні обмеження 20-та обласна виставка-конкурс 

«Великодні писанки» буде проведена в заочному/онлайн форматі.  

Тематика конкурсної композиції – «Дерево життя». 

Програма виставки-конкурсу передбачає індивідуальну участь кожного 

представника делегації у трьох складових: представлення конкурсної 

композиції, відеоролика та контрольний розпис (онлайн). 



  

На розгляд журі кожен учасник виставки-конкурсу подає (надсилає) до 

02 квітня 2021 року тематичну композицію виготовлену індивідуально за 

представленням не менше 3-х писанок на адресу: 10003, м. Житомир,  

вул. Троянівська, 20, Комунальний заклад позашкільної освіти «Обласний 

Центр дитячої та юнацької творчості» Житомирської обласної ради. 

Композиція супроводжуються описом експонату у друкованому вигляді 

(додаток 2), де зазначаються відомості про писанки: місто, район, 

територіальна громада; назва писанки; джерело інформації (з ілюстрованих 

книг з писанкарства, зі стародруків, з етнографічних пошуків, з родових 

колекцій тощо). Також на електронну адресу (ocnttum@ukr.net) надсилається 

відеоролик (до 5-ти хв., формат mp4) про виготовлення конкурсної роботи – 

композиції писанок на тему «Дерево життя». 

До кожної роботи необхідно прикріпити етикетку, на якій зазначити 

номінацію, вікову категорію, назву роботи, прізвище та ім'я автора, його вік, 

місце навчання та проживання, а також – прізвище, ім'я по батькові керівника, 

місце роботи, посаду та контактний номер телефону. 

Критерії оцінювання конкурсної композиції: 

розкриття заданої теми; 

майстерність виконання; 

правдивість символів та емоційне враження; 

гармонійність поєднання кольорів. 

Композиція має бути естетичною, зручною у транспортуванні та 

експонуванні. 

Контрольний розпис. 

Контрольний розпис здійснюється дистанційно (онлайн), у перший день 

заходу, впродовж однієї години, за запропонованими зразками-ескізами, які 

розробляються оргкомітетом окремо для кожної вікової категорії і 

оголошуються перед початком контрольного розпису. 

Для виконання контрольного розпису робоче місце кожного учасника 

виставки-конкурсу повинно бути обладнане комп’ютером (смартфоном) з веб 

камерою, мікрофоном та підключене до інтернет мережі, налагоджене для 

проведення сеансів зв’язку через платформу MEET (посилання учасникам буде 

надіслано після реєстрації роботи). Також на робочому місці мають бути 

матеріали для контрольного розпису (видуті курячі яйця, барвники, писачки, 

серветки, віск, свічки тощо).  

Втручання сторонніх осіб у програму виставки-конкурсу забороняється. 

Впродовж години виконання завдання учасники зможуть спілкуватися з 

членами журі. 

Після закінчення контрольного завдання кожен учасник протягом  

15 хвилин надсилає фото виконаної роботи (у трьох проекціях) для 

оцінювання, на електронну адресу ocnttum@ukr.net. 

Критерії оцінювання контрольного завдання: 

відповідність запропонованому зразку; 

чистота нанесення ліній. 
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Додаток 1  

до Інформаційно-методичних матеріалів  

 
З А Я В К А 

 

на участь 20-ій обласній виставці-конкурсі «Великодні писанки» 
 

Номінація, вікова категорія  
Назва експоната  
Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Дата народження  
Територіальна громада, район, 
місто 

 

Заклад загальної середньої 
освіти 

 

Клас  

Заклад позашкільної освіти  

Гурток  
Педагогічний керівник 
(прізвище, ім'я, по батькові, 
посада, місце роботи, телефон) 

 

Домашня адреса учасника  
Реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 

 

Контактний телефон учасника  
Електронна пошта учасника  

Даною заявкою підтверджую, що вище зазначені дані про мене 
достовірні. Я ознайомлений із вимогами Положення, зобов’язуюсь їх 
виконувати та дотримуватися програми проведення виставки-конкурсу, а також 
даю згоду на використання моїх персональних даних, наведених у цій заявці, 
оприлюднення результатів моєї участі у заході та права вільного використання і 
надання широкого доступу до матеріалів виставки-конкурсу: розміщення на 
сайті Центру, сторінках періодичних видань та у Всеукраїнських заходах 
даного напряму з обов’язковим зазначенням авторства. 
   
(Прізвище, ім'я та по батькові учасника)  (Особистий підпис) 

 
Контактна особа _____________________________________________________ 

Номер телефону_____________________________________________________ 

 

 

 

Керівник органу  

управління освітою  

   

 підпис  Прізвище та ініціали 
М.П. 



  

Додаток 2  

до Інформаційно-методичних матеріалів  

 
Опис експоната 

 

20-та обласна виставка-конкурс «Великодні писанки» 

Номінація, вікова 

категорія_________________________________________________________ 

 

Назва роботи ______________________________________________________  

 

Фото автора розміром 

6 х 4 

Автор  

Керівник гуртка   

Фото виробу розміром 10 х 15 см 

 

1. Вступ.  

2. Матеріали та інструменти. 

3. Технологія виготовлення. 

4. Схеми, креслення (малюнки). 

5. Літературні джерела. 

Опис виробу оформлюється на 2-х сторінках формату А4. Текст має бути 

набраним у текстовому редакторі Microsoft Word, на папері формату А4, 

шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 12, інтервал між рядками  

тексту – одинарний. Параметри сторінки: орієнтація – книжна, усі поля 

сторінки – 20 мм. 


