
 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ЧУДЕЙСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

05 квітня 2021  року                                                                                    № 102 

 

Про проведення конкурсу дитячих 

малюнків «Намалюй свою «МРІЮ» 

серед дітей і молоді з нагоди 75-ї річниці від 

дня утворення Конструкторського бюро 

імені Антонова у Чудейській ТГ 

 

Відповідно до листа Офісу Президента України від 25.03.2021 № 41-01/390 

щодо проведення конкурсу дитячого малюнка «Намалюй свою «МРІЮ» серед 

дітей і молоді України та на підставі наказу Департаменту Освіти і Науки 

Чернівецької області  “31” березня 2021р. № 90 з нагоди 75-ї річниці від дня 

утворення Конструкторського бюро імені Антонова з метою популяризації постаті 

Олега Антонова та професії авіаконструктора серед дітей і молоді  

 

1. Провести з 02 по 16 квітня 2021 року конкурс дитячого малюнка «Намалюй 

свою «МРІЮ» серед учнів ЗЗСО Чудейської ТГ з нагоди 75-ї річниці від дня 

утворення Конструкторського бюро імені Антонова (далі- Конкурс) відповідно до 

положення, що додається. (додаток 1). 

 

2. Затвердити: 

2.1. Склад організаційного комітету Конкурсу, що додається. (додаток 2). 

2.2. Склад журі Конкурсу, що додається. (додаток 3). 

 

3. Голові міжшкільного територіального об’єднання вчителів естетичного циклу  

Іванович Н.Б.: 

3.1. Організувати проведення  Конкурсу відповідно до Положення. 

3.2.Надіслати роботи переможців місцевого етапу Конкурсу відповідно до вікових 

категорій на адресу КЗ «Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» (58000, м. Чернівці, вул. Кошового, 30) до 20.04.2021 року 



4. Висвітлити інформацію про проведення конкурсу на інформаційному сайті 

відділу освіти Чудейської ТГ. 

          

5.Відповідальність за організацію та проведення конкурсу дитячого малюнка 

«Намалюй свою «МРІЮ» серед закладів освіти Чудейської ТГ покласти  на 

голову міжшкільного територіального об»єднання вчителів естетичного циклу  

Іванович Н.Б. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на провідного 

спеціаліста відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Чудейської сільської ради Кіфу 

О.К. 

 

Сільський голова                                                А.Д.Піцул 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1. 
 

Затверджено 

Розпорядження  

Чудейської сільської ради  

від 05.04.2021 року №102 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс дитячих малюнків «Намалюй свою «МРІЮ»  

серед дітей і молоді  

з нагоди 75-ї річниці від дня утворення  

Конструкторського бюро імені Антонова 

 

Мета Конкурсу 

Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Намалюй свою МРІЮ» 

(надалі - Конкурс) створено для популяризації видатної постаті Олега Антонова 

та професії авіаконструктора серед дітей і молоді України, реалізації творчих 

здібностей молодого покоління. 

 

Строки та етапи проведення конкурсу 

• 1 етап - з 02 по 16 квітня 2021 року – проведення конкурсу серед учнів ЗЗСО 

Чудейської ТГ; 

• 2 етап - з до 20 по 30 квітня 2021 року - приймання та відбір конкурсних робіт 

, визначення переможців обласного етапу конкурсу обласними комісіями, 

• 3 етап - з 05 по 14 травня 2021 року - передача робіт до ДК «Укроборонпром»; 

• 4 етап - з 17 по 21 травня 2021 року - підбиття підсумків конкурсу, визначення 

фіналістів. 

 

Учасники Конкурсу 

У Конкурсі беруть участь учні ЗЗСО Чудейської ТГ у наступних вікових 

категоріях: 

• молодша група - від 6 до 9 років; 

• середня група - від 10 до 13 років; 

• старша група - від 14 до 18 років. 

 

Вимоги до конкурсних робіт 

1. Конкурсні роботи мають бути виконані індивідуально. 

2. Техніка виконання конкурсних робіт обирається автором на власний 

розсуд. 

3. Розмір конкурсної роботи має бути формату АЗ або А4. 

4. У конкурсних роботах має бути розкрито тему авіамоделювання та 

літальних апаратів. 

5. На зворотному боці конкурсної роботи повинно бути зазначено: назву 

роботи, техніку виконання, прізвище, ім’я та вік автора, коротку біографічну 

довідку, навчальний заклад, контактний телефон. 



6. Конкурсні роботи не оформлюються рамками, паспарту, наклейками, 

надписами тощо. 

7. Відібрані  та надіслані в Чернівці конкурсні роботи авторам не повертаються і 

не рецензуються. 

 

Керівництво конкурсом 

Керівництво конкурсу, підведення підсумків, визначення переможців здійснює 

оргкомітет та журі конкурсу, створене з представників відділу  освіти 

Чудейської ТГ та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

Критерії оцінки конкурсних робіт 

Оцінювання робіт здійснюватиметься за такими критеріями: 

• оригінальність ідеї; 

• тематична відповідність та повнота розкриття визначеної теми; 

• творчий підхід (не допускається копіювання, запозичення тем тощо); 

• рівень володіння технікою виконання, матеріалом; 

• охайність конкурсної роботи. 

 

Підбиття підсумків Конкурсу 

На І етапі Переможці конкурсу нагороджуються дипломами Чудейської ТГ  

На ІІ етапі підбиття підсумків та визначення переможців обласного конкурсу : 1, 

2, 3 місця. Усі роботи переможців обласного конкурсу буде виставлено у Києві. 

ІІІ етап - За результатами Конкурсу визначаються перші місця, другі місця, треті 

місця відповідно в кожній віковій категорії. Фіналісти Конкурсу, а саме ті, хто 

посів призові місця ( перше, друге , третє у кожній з вікових категорій), будуть 

запрошені до Києва (у супроводі одного дорослого) на урочисте відкриття 

виставки та на персональну екскурсію підприємством «Антонов». 

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

 

Затверджено 

Розпорядження  

Чудейської сільської ради 

від 05.04.2021 року № 102  

                                                       

 

Склад оргкомітету конкурсу 

 

1. Кіфу О.К.- провідний спеціаліст відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Чудейської сільської ради  

 

2. Микайлу Л.М. - спеціаліст відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту 

Чудейської сільської ради 
 

 

3. Биндю Н.В. – голова методичної служби Чудейської сільської ради 

 

4. Іванович Н.Б. – голова міжшкільного територіального об»єднання вчителів 

естетичного циклу  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Додаток 3 
 

Затверджено 

Розпорядження  

Чудейської сільської ради 

від 05.04.2021 року № 102  

 

Склад журі конкурсу 

 

1. Кіфу Олена Костянтинівна- провідний спеціаліст відділу освіти, сім’ї, 

молоді та спорту Чудейської сільської ради 

2. Іванович Наталя Борисівна – голова міжшкільного територіального 

об’єднання вчителів естетичного циклу  . 

3. Мартенюк Валентина Дмитрівна  – вчитель образотворчого мистецтва     

Іжівського ліцею 

4. Савчук Людмила Василівна - вчитель образотворчого мистецтва 

Буденецької гімназії. 


