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11.03.2014 № 4.1-26-25 

Керівникам навчальних закладів  

Про міський конкурс буклетів  

 

Шановні колеги! 

 

На виконання плану роботи відділу освіти та міського методичного 

центру на 2013-2014 навчальний рік, програми громадсько-мистецьких заходів 

«Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття, тебе своїм сучасником звемо» щодо 

відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка у березні 2014 року 

буде проведено міський конкурс буклетів «Герої шевченківських творів очима 

дітей» відповідно до Умов, що додаються.  

Звертаємося із проханням залучити учнів 8-11 класів до участі у конкурсі 

та розмістити дану інформацію на офіційних веб-сайтах, дошках оголошень у 

навчальних закладах. 

 

 

 

 

З повагою 

Завідувач центром                       А.О.Старовойтова  

 
Заставнюк О.О. 

2-41-25 
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Додаток до листа міського методичного 

центру відділу освіти виконавчого комітету 

Славутицької міської ради  11.03.2014 

№ 4.1-26-25 

 
УМОВИ  

проведення міського конкурсу буклетів 

«Герої шевченківських творів очима дітей» 

 

1. Загальні положення. Міський конкурс буклетів (далі – Конкурс) «Герої шевченківських 

творів очима дітей» проводиться в рамках відзначення 200-ї річниці з дня народження 

Т.Г.Шевченка. 

2. Мета конкурсу. Конкурс проводиться з метою:  

- вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка;  

- виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку її потенціалу;  

- виховання у молодого покоління поваги до мови і традицій свого народу; 

- підвищення рівня мовної освіти молоді. 

3. Учасники Конкурсу. Участь у Конкурсі беруть учні 8-11 класів загальноосвітніх 

закладів міста Славутича.  

4. Організатор конкурсу. Організатором Конкурсу є сектор виховної роботи міського 

методичного центру відділу освіти виконавчого комітету Славутицької міської ради. 

Контактна особа: Заставнюк О.О., методист міського методичного центру, р.т. 2-41-25 

5. Терміни та вимоги конкурсу. Учнівські роботи подаються до міського методичного 

центру 25 березня 2014 року. Буклети мають бути виконані одноосібно. Роботи не 

повертаються і не рецензуються. Організатори конкурсу мають право публікувати творчі 

роботи, подані на конкурс. Авторство робіт у публікаціях буде збережено. До буклету 

має бути додано супровідний лист, в якому необхідно вказати прізвище, ім’я, вік 

виконавця, назву роботи, назву навчального закладу, клас. 

6. Вимоги до буклету.  
- Буклет – це поліграфічна продукція, віддрукована на одному аркуші, сфальцьована в 

декілька паралельних згинів, без шиття. 

- Буклет повинен містити якомога більше необхідної інформації про героїв 

шевченківських творів. Інформація має бути викладена лаконічно і в доступній формі. 

Ілюстрації повинні органічно доповнювати текст. Правильно складений буклет містить 

відповіді на основні питання, які можуть виникнути. 

- Мова буклету – українська. 

- Буклет створюється у програмах, які дозволяють перегляд та друк.  

- Можливі методи фальцювання: фальцювання гармошкою (кожен подальший згин 

направлений в бік, протилежний попередньому); фальцювання серветкою (згини 

направлені в один бік). 

- Формат та кількість сторінок: формат А4; 1 сторінка; двосторонній друк. 

7. Критерії оцінювання. 

- відповідність темі конкурсу, оригінальність задуму; 

- художнє оформлення, якість виконання;  

- змістовність, оригінальність макетування буклету.  

8. Нагородження переможців. Порядок підведення підсумків та нагородження переможців 

визначається оргкомітетом конкурсу. За підсумками Конкурсу кращі роботи 

нагороджуються дипломами. Кращі буклети будуть надруковані і розповсюджені серед 

учнівської та студентської молоді м. Славутича. 

 


