
 

 
Миропільська селищна рада 

 

Розпорядження селищного голови 
 

 16.01.2023 р.                                      смт.Миропіль                                     № 8 

 

Про проведення І етапу ХVII 

обласної виставки-конкурсу 

«Паперовий світ» 

 

Відповідно до плану роботу КЗПО «Обласний Центр ДЮТ» 

Житомирської обласної  ради на 2023 рік, листа КЗПО «Обласний Центр 

ДЮТ» Житомирської обласної ради від 16.01.2023 р. № 6-29 «Про 

проведення ХVII обласної виставки-конкурсу «Паперовий світ»»: 

1. Соціально-гуманітарному відділу: 

1.1. Провести І етап ХVII обласної виставки-конкурсу «Паперовий 

світ» 3 лютого 2023 року. 

1.2. Надіслати для участі в обласному етапі заявку, описи конкурсних 

роботи в електронному вигляді, фото та відео матеріали переможців І етапу 

на електронну адресу  КЗПО «Обласний Центр ДЮТ» Житомирської 

обласної  ради  (е-mail:ocnttum@ukr.net) відповідно до вимог (додаток 1, 2). 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Сприяти в організації участі учнів у І етапі конкурсу. 

2.2. Врахувати, що умови проведення І етапу конкурсу збігаються з 

умовами проведення обласного етапу (Додаток 1, 2). 

2.4. Передати конкурсні роботи та супровідну документацію до 

селищної ради до 2 лютого 2023 року. 

 

 

 

Селищний голова                                                             Світлана ВЛАСЮК 
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Додаток 1 

                                                                                                                    до листа КЗПО  

                 «Обласний Центр ДЮТ»  

                 Житомирської обласної ради 

                  16.01.2023 № 6-29 

 

 

Інформаційно-методичні матеріали  
ХVІІ обласної виставки-конкурсу «Паперовий світ»  

 

Обласна виставка-конкурс «Паперовий світ» 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 

16.12.2013 № 383 зареєстрованого в Головному управлінні юстиції в 

Житомирській області 30 грудня 2013 № 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. 

 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 в об'єднаних територіальних 

громадах. 

 

Умови участі у виставці-конкурсі 

 

Кількісний склад робіт від територіальної громади не повинен 

перевищувати кількості номінацій. Кожен учасник має право представляти 

на конкурсі лише одну роботу.  

На участь у виставці-конкурсі подаються декоративні вироби, які 

створені автором індивідуально в обраній техніці. 

Конкурсні роботи мають відповідати технологічним вимогам,  тематиці,  

номінаціям виставки-конкурсу, бути оригінальними, охайними та зручними 

у використанні. 

Технічна вимога до фото: формат – jpg, розмір файлу –  не більше 5 Мб. 

Розглядаються виключно фотографії без додаткових написів, рамок, підписів 

та інших елементів доданих поверх фото, отриманого з камери або після 

базової обробки. ракурсах). Ім’я файлу, що містить зображення повинно 

відповідати назві роботи, прізвищу та імені виконавця, територіальній 

громаді (наприклад робота Мироненка Сергія «Квіти» Житомирська ТГ. – 

«Квіти_Мироненко Сергій_Житомирська. jpg»). 

Фото кожної роботи (до 4-х зображень експонату у різних ракурсах в 

архівній папці ZIP – WinRAR) необхідно розмістити в окрему папку та разом 
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з описом направити на електронну адресу  КЗПО «Обласний Центр ДЮТ» 

Житомирської обласної  ради  (е-mail:ocnttum@ukr.net). 

 

Номінації  

 

1. Витинанки 

2. Оригамі 

3. Паперопластика 
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З А Я В К А 

 
на участь в ХVII обласній виставці-конкурсі учнівської молоді  

«Паперовий світ» 
                                                                                                                                                                                                             

Номінація  
Територіальна громада  
Назва експоната  
Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Дата народження  
Заклад загальної середньої 
освіти 

 

Клас  
Заклад позашкільної освіти  

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

 

Домашня адреса учасника  
Ідентифікаційний номер 
учасника 

 

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 
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Обласна виставка-конкурс «Паперовий світ» 

Номінація _________________________________________________________ 

Назва роботи ______________________________________________________  

Фото автора розміром 

6 х 4 

Автор, заклад 

освіти 
 

Керівник 

гуртка,телефон 
  

Фото виробу розміром 10 х 15 см 

 

Опис виробу 

 

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. 
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Додаток 2   

                                                                                                  до листа КЗПО  

«Обласний Центр ДЮТ»  

 Житомирської обласної ради 

                              16.01.2023 № 6-29 

 

Умови проведення 

обласного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу сценічних та 

карнавальних паперових костюмів «Стильний папір»  

Тема: «Квіти України» 

 

1. Мета  

Обласний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу сценічних та 

карнавальних паперових костюмів «Стильний папір» (далі фестиваль-

конкурс) проводиться відповідно до листа Українського державного центру 

позашкільної освіти від 07.12.2022 № 12-03 з метою виховання у дітей 

творчої ініціативи та естетичного смаку, вміння продемонструвати власноруч 

виготовлені вироби  під час дефіле на сцені;    

популяризація паперопластики та моделювання з паперу як цікавого 

напряму у дитячій творчості; 

популяризація українських народних орнаментів, народного вбрання; 

стимулювання розвитку творчих здібностей учнів, пошук та підтримка 

обдарованих дітей. 

2. Учасники  

До участі в обласному етапі запрошуються вихованці (учні) закладів 

позашкільної та загальної середньої освіти України віком від 5 до 18 років. 

Фестиваль-конкурс проводиться у трьох вікових категоріях: 

молодша –  5-8 років;  

середня  –  9-13 років;  

старша – 14-18 років. 

До участі у фестивалі-конкурсі приймаються колективні та 

індивідуальні роботи. 

3. Порядок і строки проведення  

3.1. Фестиваль-конкурс проводиться дистанційно: обласний етап триває 

до  

10 лютого 2023 року. 

3.2. Для участі в обласному етапі необхідно до 07 лютого 2023 року 

надіслати на електронну адресу: ocnttum@ukr.net такі матеріали: 

заявку на участь (заявка місить: дані про автора костюму (прізвище, ім’я 

та вік); дані про керівника (прізвище, ім’я, по-батькові, мобільний телефон, 

електронна пошта); освітній заклад, область і населений пункт; дані про 

модель, якщо костюм демонструє не автор (прізвище, ім’я та вік);  текст-

анотація –  короткий опис костюму в літературній формі для сценічного 

представлення. У заявці не допускаються будь-які скорочення у назвах 
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установ, прізвищах, іменах, по-батькові та посадах керівників гуртків, 

відсутність даних мобільних телефонів та електронних адрес.                                                                                               

Приклад заповнення заявки можна завантажити за посиланням: 
https://drive.google.com/file/d/1YUiV1vuMMUOrXTcVGgMAMAbmKKdTvm7f/v

iew 

фото учасника в готовому костюмі (або його моделі) – 2-3 ракурси. Фото 

окремих складних або оригінальних елементів, якщо такі є. 

відео тривалістю до 1 хвилини, як модель дефілює. Відеоматеріали 

надсилаються у форматі mp4 (відео достатньо зняти на мобільний телефон). 

3.3. Роботи та фотографії робіт повинні бути тільки авторськими (тобто 

зроблені власноруч, самостійно). За авторство несе відповідальність учасник 

фестивалю-конкурсу.  

3.4. Надсилаючи матеріали на конкурс, учасник гарантує, що він є їхнім 

автором та автоматично погоджується на використання та розміщення 

фотографій на сторінках періодичних видань, електронних дайджестах у 

мережі Інтернет, у засобах масової інформації, виставках, звітах, тощо. При 

цьому організатори зберігають за учасниками авторське право. 

 

При виготовленні та описах костюмів для розкриття теми пропонуємо 

учасникам відтворити свої мрії та фантазії. Гасло цьогорічного конкурсу: 

«Україна квітуча». Знаємо, що наша країна відбудовує зруйновані міста і 

селища, у яких незабаром знову квітнутимуть сади та парки, а вулицями 

наших міст гулятимуть вродливі, щасливі, усміхнені люди! Модельєри та 

стилісти створять нові колекції одягу, в якому будуть оспівані краса 

українського строю, орнаменти вишивок, візерунки петриківського розпису, 

фантазії з картин Марії Приймаченко і, звичайно, краса нашої природи. То ж 

хотілося б, щоб наші юні творці долучились до цієї роботи і представили свої 

роботи на конкурс. Очікуємо костюми-квіти, народне та сучасне вбрання з 

елементами квіткових орнаментів, а також вбрання – стилізації, що 

узгоджуються з темою конкурсу.  
 

4. Вимоги до костюму 

4.1. Допускається виготовлення елементів вбрання в техніках оригамі, 

витинанки, паперопластики, черпаного паперу, розпису паперу, низького 

друку, аплікації тощо. 

4.2. Як додаткові елементи окрім паперу можуть бути використані 

намистини, стрічки, шнури, китиці, блискавки, сітка, тканина тощо. 

4.3. Сценічний або карнавальний костюм – це повний паперовий 

костюм або фрагменти костюма (накидки, спіднички, капелюхи, шапки-

маски, обручі для волосся, нарукавники, пояси та інші аксесуари). Костюм 

має бути виготовлений у натуральну величину на учасника віком від 5 до 18 

років (на вибір). Костюм має бути функціональним для демонстрації під час 

дефіле (легко одягатися і зніматися без пошкодження). Для фіксації зйомних 

елементів слід передбачити зав’язки або липучі елементи. 

https://drive.google.com/file/d/1YUiV1vuMMUOrXTcVGgMAMAbmKKdTvm7f/view
https://drive.google.com/file/d/1YUiV1vuMMUOrXTcVGgMAMAbmKKdTvm7f/view
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4.4. Вітається застосування імітації орнаментів української вишивки, 

писанок, відтворення фрагментів розписів народних майстрів. 

4.5. Не рекомендується використання колючих, сухих рослини, живих 

в’янучих рослини, ягід.  Поліетилен може застосовуватися лише при 

виготовленні каркасу або інших елементів для надання об’єму костюму і має 

бути закритий шаром паперу. 

 

5. Нагородження 

Переможці нагороджуються дипломами КЗПО «Обласний Центр ДЮТ» 

Житомирської обласної ради відповідних ступенів.  

Диплом отримує лише автор (автори) –  виконавець костюму або 

колектив, якщо робота колективна.  
 

 Роботи переможців будуть рекомендовані до участь у Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі сценічних та карнавальних паперових костюмів 

«Стильний папір». 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


