
 

Інформаційно-методичні матеріали  
VІІ обласної виставки-конкурсу «Чарівний пензлик» 

 

Обласна виставка-конкурс «Чарівний пензлик» 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 

16.12.2013 № 383, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у 

Житомирській області 30 грудня 2013 року за №21/1242 (зі змінами), з 

метою психологічної підтримки дітей та учнівської молоді в умовах 

воєнного стану, збагачення її духовного потенціалу, розвитку художніх 

здібностей, виховання почуття патріотизму та відповідальності за майбутнє 

своєї держави.  

 До участі в конкурсі запрошуються здобувачі освіти закладів 

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

переможцями заходів даного напряму в територіальних громадах (далі ТГ). 

 

Умови участі 

Кількісний склад делегації від ТГ не повинен перевищувати кількості 

номінацій. Кожен учасник має право представляти на конкурсі лише одну 

роботу.  

На участь у виставці-конкурсі подаються творчі роботи, які в художній 

формі відтворюють красу рідного краю, висловлюють думку про мир, 

безпеку та євроінтеграційні процеси в Україні через малюнки, проявляючи 

свою творчість, креативність та індивідуальність. 

Конкурсні роботи мають відповідати тематиці та номінаціям виставки-

конкурсу, віковим особливостям дитини, бути оригінальними, охайними, 

зручними у використанні, відповідати технологічним вимогам. 

 

Для участі в конкурсі необхідно подати: 

копію наказу органу управління освітою про підсумки проведення 

виставки-конкурсу в ТГ або аналітичний звіт та заявку на участь надіслати 

на електронну адресу КЗПО «Обласний Центр ДЮТ» Житомирської 

обласної ради е-mail: ocnttum@ukr.net.  

творчі роботи та описи до них відправити кур’єрською доставкою за 

адресою: м. Житомир, вул. Троянівська, 20, КЗПО «Обласний Центр ДЮТ» 

Житомирської обласної ради, 10003. 

 

Номінації  

1. За нашу свободу. 

2. Знай і люби свій край. 

3. Україна – європейська держава. 

 



Вікові категорії 

1. 06 – 12 років. 

2. 13 – 18 років. 

 

Представлені конкурсні роботи можуть бути виконанні у довільній 

техніці розміром формату А3 (420мм х 297 мм). 

На зворотному боці кожної конкурсної роботи в правому нижньому 

куті необхідно прикріпити етикетку, у 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. 

Конкурсні роботи подані на виставку-конкурс не рецензуються і 

авторам не повертаються, оргкомітет конкурсу має право використовувати 

їх для розміщення на сторінках періодичних видань, оформлення обласних 

виставок, а також надсилати на інші Всеукраїнські заходи із обов’язковим 

зазначенням автора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
З А Я В К А 

 
на участь в обласній виставці-конкурсі учнівської молоді  

«Чарівний пензлик» 
                                                                                                                                                                                                             

Номінація, вікова категорія  
Назва роботи  
Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Дата народження  
Територіальна громада  
Заклад позашкільної освіти  

Гурток  
Заклад загальної середньої  



освіти 

Клас  
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 

М.П. 

 

Обласна виставка-конкурс «Чарівний пензлик» 

Номінація _________________________________________________________ 

Вікова категорія____________________________________________________ 

Територіальна громада 

Назва роботи ______________________________________________________  

Фото автора розміром 

6 х 4 

Автор,  

заклад освіти 
 

Керівник гуртка   



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. 
 

 

 
 

 


