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  1.Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді «За 

нашу свободу» ( активно до 24 серпня 2015) 

24 березня 2015 року Громадська Спілка «Вища 

координаційна Рада з питань ветеранів та учасників 

антитерористичної операції», Державна служба України 

з питань ветеранів та учасників антитерористичної операції, 

Товариство «Знання» України та Університет сучасних 

знань, у співпраці з Міністерством оборони України, 

Міністерством соціальної політики України, Міністерством 

освіти України, Державним комітетом телебачення 

і радіомовлення України спільно з Українським державним 

центром позашкільної освіти було розпочато 

Всеукраїнський конкурс освітньо-патріотичної творчості 

дітей та учнівської молоді «За нашу свободу!». Конкурс 

є частиною соціально значущого проекту «Листи на фронт», 

спрямованого на виховання патріотів, громадян правової, 

демократичної держави.  

Метою конкурсу є надання моральної підтримки воїнам 

АТО, розвиток почуття гордості за належність 

до українського народу, виховання любові до рідного краю, 

розвиток почуття патріотизму та відповідальності за своє 

майбутнє, підтримка талановитих дітей.  

Конкурс проводиться з 24 березня по 24 серпня 

2015р. У заході беруть участь учні (вихованці) 

загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, 

вищих та інших навчальних закладів віком від 6 до 18 років. 

Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської 

молоді «За нашу свободу» проводиться поетапно: 

І-ий етап — районний, міський; 

ІІ-ий етап — обласний; 

ІІІ-ий етап — Всеукраїнський (завершальний).  
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Для участі у конкурсі необхідно підготувати роботи, 

виконані у різних техніках образотворчого мистецтва, 

малюнки, виконані у різних програмах комп’ютерної 

графіки та дизайну, або написати вірш. Оригінали робіт 

учасники конкурсу надсилають воїнам АТО (на фронт, 

військову частину або у шпиталь), а для оцінки членів журі 

необхідно надіслати фотографії виконаних робіт.  

Підсумки заходу будуть підбиті 24 серпня, у День 

незалежності України.  

Першість учасників буде визначена за наступними 

критеріями: 

— композиція; 

— техніка виконання; 

— оригінальність твору; 

— ступінь емоційного впливу. 

У віршах враховується ідея та зміст, рівень поетичної 

майстерності. 

Інформація про хід проведення конкурсу та основних 

заходів буде висвітлюватися на сайтах організаторів 

та засобах масової інформації.  

  

 Деталі за посиланням 

: http://www.mil.gov.ua/news/2015/03/27/startuvav-

vseukrainskij-konkurs-tvorchosti-ditej-ta-uchnivskoi-molodi-za-

nashu-svobodu–/ 

 

 

2.КОНКУРС ПРОЕКТІВ З ІНФОРМАТИКИ «ВЕСЕЛА 

НАУКА» СЕРЕД УЧНІВ 6-Х – 11-Х КЛАСІВ ШКІЛ 

УКРАЇНИ ( активно до 10.04.2015 р.) 

http://www.mil.gov.ua/content/other/umovy_news270315.pdf
http://www.mil.gov.ua/news/2015/03/27/startuvav-vseukrainskij-konkurs-tvorchosti-ditej-ta-uchnivskoi-molodi-za-nashu-svobodu–/
http://www.mil.gov.ua/news/2015/03/27/startuvav-vseukrainskij-konkurs-tvorchosti-ditej-ta-uchnivskoi-molodi-za-nashu-svobodu–/
http://www.mil.gov.ua/news/2015/03/27/startuvav-vseukrainskij-konkurs-tvorchosti-ditej-ta-uchnivskoi-molodi-za-nashu-svobodu–/
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ШКОЛА-ЛІЦЕЙ «ЧОРНОМОРСЬКИЙ»  

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ПРОЕКТІВ З ІНФОРМАТИКИ 

«ВЕСЕЛА НАУКА»  

СЕРЕД УЧНІВ 6-Х – 11-Х КЛАСІВ ШКІЛ УКРАЇНИ 

За підтримки Департаменту освіти і науки Одеської 

обласної державної адміністрації  

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ: 

Підвищити інтерес учнів до вивчення інформатики та 

використанню інформаційних технологій в освіті. Надати 

можливість обдарованим школярам виразити себе, проявити 

свій талант, показати свої вміння та навички.  

НАГОРОДЖЕННЯ: 

Нагородження переможців відбудеться 26.04.2015 р. 

Фіналісти будуть нагороджені дипломами.  

Учням, які зайняли перші 3 місця по кожній категорії , 

будуть вручені подарунки: 

• I місце - планшет 

• II місце - мобільний телефон 

• III місце - цифровий фотоапарат 

• IV – X місця - флеш -пам’ять 

Викладачам, учні яких, зайняли перші 3 місця, будуть 

вручені подарунки: 

• I місце - 1000 грн. 

• II місце - 750 грн. 

• III місце - 500 грн. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 

1. У конкурсі беруть участь учні 6-х – 11-х класів шкіл 

України, обмежень у кількості   учасників від однієї школи 

немає. 

2. Учні можуть брати участь у конкурсі індивідуально 

або в команді з двох учнів. Команду можуть створювати два 

учасники, які є учнями однієї школи.  
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3. Реєстрацію учасників конкурсу проводить вчитель. 

Кожна команда (учасник) може реєструвати тільки один 

проект у конкурсі.  

4. Один вчитель може реєструвати необмежену кількість 

учасників ( команд). 

5. Учасники не повинні порушувати права інших людей 

і організацій. 

6. Реєстрація та прийом проектів на конкурс 

проводяться до 10.04.2015 р.  

7. Зареєструватися необхідно на сайті veselanauka.org . 

Учасники отримають у відповідь лист про успішну 

реєстрацію. 

8. Фіналісти конкурсу будуть оголошені 13-го квітня на 

сайті www.veselanauka.org 

9. Переможці відбіркового туру будуть захищати свої 

роботи 25 квітня 2015 року в приміщенні школи – ліцею 

«Чорноморський » за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-

А. 

10. Оголошення результатів та нагородження переможців 

відбудеться 26 квітня 2015 р.  о 12.00 в ДК Політехнічного 

університету, за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 1- а. 

11. При отриманні призового місця команда 

нагороджується відповідним призом. (Один комплект 

призів для команди). 

12. Проживання та 2-х разове харчування іногородніх 

учасників організатори беруть на себе.  

КАТЕГОРІЇ: 

1. Анімація «Весела Наука» 

 Учасники повинні створити двомірну векторну 

анімацію, використовуючи будь-який редактор двомірної 

векторної анімації ( Adobe Flash , Anime Studio і т.д.).  
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 Анімація створюється за тематикою досліджуваних 

предметів, презентація повинна бути цікавою і веселою, 

тривалістю не більше 10- ти хвилин. 

 Анімація може бути українською, російською та 

англійською мовами. 

2. Короткометражний фільм «Моє шкільне життя!»  

 Учасники створюють короткометражні аматорські 

фільми , зняті на будь-який носій на тему: «Моє шкільне 

жіття». 

 Потрібно створити відео (короткометражний фільм: 3 

– 8 хвилин) , в якому ви зможете передати вашу думку на 

тему з візуальними і звуковими ефектами, використовуючи 

популярні інструменти для редагування відео, як After 

Effects, Sony Vegas, Movie Maker, Adobe Premiere, Final Cut, 

Imovie, Pinnacle Studio, Ulead Video Studio та ін  

 Учасники надсилають посилання на свій фільм, 

розміщений на одній з відкритих платформ в Інтернеті 

(Youtube, Vimeo, Myspace і т.д.) , або сам відеофайл.  

3. Графіка  

 Учасники створюють плакат на тему «Діти – за мир!». 

 Використовується будь растровий або векторний 

графічний редактор ( Adobe Photoshop, Corel Draw, Photo 

Filtrе і т.д.).  

 При створенні плакату можна використовувати 

українську, російську або англійську мови.  

 

 

3. Конкурс для юнацтва ―З Україною у серці!‖ ( активно 

до 30 травня 2015 р. ) 
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Друзі та подруги Спілка Української Молоді в Україні та 

пригодницький журнал для дітей «Крилаті» оголошує 

конкурси для молодшого (6-12 років) та старшого (13-16 

років) юнацтва. 

Конкурс для дітей віком 6-12 років  

Умови конкурсу: 

1. Заповнити аплікаційну форму 

2. Намалювати малюнок на тему «Моя Україна»  

3. Надіслати роботу на адресу організаторів конкурсу 

поштою: 

Спілка української Молоді в Україні, вул. Коцюбинського 

6/8, м. Київ 

або на електронну адресу konkurs@cym.org. У темі листа 

слід вказати  «Робота на конкурс «Моя Україна»  

Малюнки можна малювати олівцями, фарбами, 

фломастерами чи будь-якими іншими підручними 

матеріалами на будь-якій матерії. Малюнки, створені за 

допомогою комп’ютерних програм, до участі в конкурсі не 

будуть допущені. 

Роботи потрібно надіслати до 30 травня 2015 р. 

Журі конкурсу: Леся Голик (головний виховник СУМ в 

Україні), Надія Симчич(дитяча письменниця), Катерина 

Міщук (художній редактор журналу «Крилаті»). 

  

Конкурс для дітей віком 13-16 років  

Умови конкурсу: 

1. Заповнити аплікаційну форму 

2. Створити мультиплікаційний фільм на тему 

«Захисники Батьківщини». 

3. Завантажити свою роботу на канал YouTube і 

надіслати посилання на вашу роботу на електронну 

https://docs.google.com/a/cym.org/forms/d/10vNbfzkF2V1FrO4km0gSZSycAMX_bz2laO6sRlz639E/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/a/cym.org/forms/d/10vNbfzkF2V1FrO4km0gSZSycAMX_bz2laO6sRlz639E/viewform?usp=send_form
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адресу konkurs@cym.org. У темі листа слід вказати  «Робота 

на конкурс «Захисники Батьківщини» 

Роботи можна створювати у вигляді рухомих аплікацій, 

пластилінових/мальованих мультиків тощо. Для роботи 

можна використовувати різноманітні комп’ютерні 

програми. 

Роботи потрібно надіслати до 30 травня 2015 р. 

Журі конкурсу – Вадим Карп’як (ведучий каналу новин 

112), Майкл Щур(телефедучий, журналіст), Андрій 

Фендик (заступник голови СУМ в Україні).  

 
  

Переможець конкурсу (в кожній віковій категорії) 

 зможе взяти участь у Весукраїнському таборі СУМ в 

Україні безкоштовно. Учасники, які займуть другі і треті 

місце, отримають знижки на участь у таборі: 50% та 25% 

 відповідно. Кожен учасник конкурсу матиме можливість 

таборувати за спеціальною ціною, також отримає 

сертифікат учасника конкурсу. 

Перебіг акції та додаткову інформацію ви знайдете на нашій 

веб-сторінціhttp://cym.org/ua/ 

                     

 

4.ІV-й творчий конкурс «ОЛІМПІЙСЬКА ПИСАНКА», 

який проходить під гаслом «О Спорт! Ти – мир й 

надбання усіх народів на планеті» ( активно до 6 квітня 

2015 р.) 

ЗАПРОШУЄМО 

на творчий конкурс «ОЛІМПІЙСЬКА ПИСАНКА-2015» 

Культурно-мистецький відділ Львівського державного 

mailto:konkurs@cym.org
http://cym.org/ua/


 9 

університету фізичної культури та громадська організація 

«Школа Великих  українців» оголошують ІV-й творчий 

конкурс «ОЛІМПІЙСЬКА ПИСАНКА», який проходить під 

гаслом «О Спорт! Ти – мир й надбання усіх народів на 

планеті». 

Партнери конкурсу: Студентська рада Львова, 

Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до Серця» та 

GOODzyk production. 

Конкурс полягає у створенні в традиційній для України 

техніці писанкового розпису творів із використанням 

олімпійської тематики. Конкурс проводиться для 

популяризації олімпійських ідеалів та символів серед 

учнівської, студентської молоді та усіх бажаючих.  

За результатами поданих на конкурс робіт буде 

організована тематична виставка, а також створений 

електронний каталог «Олімпійська писанка-2015». 

Особливість конкурсу у тому, що він не має аналогів в 

Україні та світі.  

УМОВИ КОНКУРСУ: 

•заповнити анкету учасника (Зразок анкети додається. 

Також її можна отримати через запит на електронну адресу: 

olimp_pusanka@ukr.net або в соціальній мережі за 

посиланням: http://vk.com/public54352872; 

•виготовити тематичні писанки на яйці – як справжньому, 

так і на макеті у формі яйця (вибір матеріалу, техніки, 

розмірів, інше – ваша творчість); 

•представити не більше ніж три писанки від одного автора; 

•надіслати свою творчу роботу разом із заповненою 

анкетою за адресою: 79007, м. Львів, вул. Костюшка, 11, 

каб. 208 (культурно-мистецький відділ ЛДУФК). 
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Надсилаючи роботи на творчий конкурс, учасники 

погоджуються з його умовами, стверджують та гарантують, 

що вони є авторами надісланих робіт.  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ: 

•поєднання елементів української писанки із олімпійською 

тематикою; 

•відображення олімпійської ідеї в символіці писанкового 

орнаменту; 

•відповідність писанковим традиціям у компонуванні 

візерунків та технічному виконанні; 

•оригінальність ідеї, творчий підхід та художня 

майстерність. 

ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ: 

•переможців конкурсу визначає журі; 

•передбачено додаткові призи для авторів кращих творів, 

обраних за результатами глядацького голосування; 

•імена переможців та світлини робіт будуть опубліковані у 

засобах масової інформації; 

•автори кращих творів конкурсу будуть нагороджені 

пам’ятними дипломами та заохочувальними призами, а 

переможці отримають цінні подарунки.  

Інша важлива інформація надсилатиметься учасникам 

упродовж часу проходження конкурсу.  

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 

з 7 лютого до 6 квітня 2015 р. – прийом творчих конкурсних 

робіт 

7-21 квітня 2015 р. – виставка «Олімпійська писанка-2015» 

* 21 квітня 2015 р. – фінальний акорд конкурсу (програма-

сюрприз) 

* Можливі невеликі зміни, про які буде повідомлено 

завчасно. 
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За довідками просимо звертатися: 

Керівник проекту: Іванна Литвинець  

тел. 093-440-59-60 

Електронна адреса: olimp_pusanka@ukr.net 

 

 

 

 

5. ЕКОЛОГО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ КОНКУРС В 

РАМКАХ ПРОЕКТУ «ЗДАЙ ЛАМПУ – ЗБЕРЕЖИ 

ПЛАНЕТУ» ( активно до 14 квітня 2015) 

Київська міська організація Всеукраїнської екологічної ліги 

розпочинає конкурс робіт для дітей та працівників освітніх 

заходів за номінаціями: 

–       екоПлакат на тему «Зупини зміну клімату!»; 

–       екологічний буклет на тему «Зупини зміну клімату!»; 

–       екологічна листівка на тему «Зупини зміну клімату!»; 

–       урок на тему «Поводження з небезпечними 

відходами»; 

–       урок на тему «Зупини зміну клімату»; 

–       позакласний захід на тему «Енергоощадність: родина, 

місто, держава»; 

–       позакласний захід на тему «Сучасні енергоефективні 

технології»; 

–       освітні тренінги на тему «Скажемо «ні» застарілим 

технологіям — лампам розжарювання!»; 

–       освітні тренінги на тему «Збережи довкілля – 

розв’язуй проблему відходів!»; 

–       освітні тренінги на тему «Життя без сміття». 

http://www.ldufk.edu.ua/olimp_pusanka@ukr.net
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Учасники Конкурсу мають надіслати роботи на адресу 

Оргкомітету Конкурсу до 14 квітня 2015 року. 

Кожна робота повинна супроводжуватися інформацією про 

автора . 

Переможців визначають за номінаціями (І, ІІ, ІІІ місця).  

Роботи, надіслані пізніше 14 квітня, розглядати не будуть. 

Дату відправлення роботи визначають за поштовим 

штемпелем. 

Роботи, подані на Конкурс, не повертаються. 

Підсумки Конкурсу підбиває журі, до складу якого входять 

екологи, освітяни, діячі мистецтва, журналісти.  

Адреса оргкомітету: 

вул. Саксаганського, 30-В,офіс 33,м. Київ, 01033 

Тел./факс: 044-251-13-32 

тел. 044-289-31-42 

099-055-47-39, 

096-174-47-93, 

e-mail: vel.ekovarta@gmail.com  

 

 

6. Международный конкурс для школьников ―Научная 

ярмарка Google‖ ( активно до 19.05.2015) 

Google Science Fair – это международный научный конкурс 

для школьников и студентов в возрасте от 13 до 18 лет. 

Участвовать в нем можно как самостоятельно, так и в 

составе команды.  

Главный приз – грант на обучение в размере 

50 000 долларов США. 

Стипендия Google в размере 50 000 долл. США покрывает 

расходы на будущее обучение победителя конкурса. Если 

mailto:vel.ekovarta@gmail.com
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приз достанется команде, эта сумма будет распределена 

поровну между ее участниками. 

  

Детали на сайте: https://www.googlesciencefair.com/ru/ 

 

 

7. Конкурс для учнів 3-6 класів шкіл України 

«Вершинки» 100 талантів — 100 нагород ( активно до 10 

серпня 2015 року) 

ГК TeleTrade та медіа-холдинг «Деньги+» у рамках 

соціального проекту 

ВЕКТОР «i» 

оголошують конкурс для учнів 3-6 класів шкіл України 

«Вершинки»  100 талантів — 100 нагород 

Конкурс проходить з 10 лютого по 10 серпня 2015 року 

За підсумками конкурсу 100 дітей з усіх регіонів України 

будуть удостоєні права отримувати протягом нового 

навчального року (з вересня 2015 —по червень 2016) 

щомісячні заохочувальні премії у розмірі 400 гривень на 

розвиток індивідуальних здібностей. Премії будуть мати 

цільове призначення і направлятися на оплату гуртків, 

секцій, студій, в яких займаються діти.  

Переможці визначатимуться за наступними номінаціями: 

«Вершинка мистецтв»  

Премії на розвиток творчого інтелекту 

 Вербальний інтелект (лінгвістичний): ораторське 

мистецтво, акторська майстерність, література, іноземні 

мови. 

 Музичний інтелект: вокал, гра на музичних 

інструментах. 
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 Візуально-просторовий інтелект: малювання, дизайн, 

проектування, креслення.  

 Абстрактний інтелект: різьба по дереву, випалювання.  
«Вершинка наук»  

Премії на розвиток наукового інтелекту 

 Логічний інтелект: математика і інші точні науки, 

біологія, астрономія, хімія та інші природні науки, шахи, 

шашки, програмування.  

 Фінансовий інтелект: курси юних економістів і 

фінансистів. 

 Підприємницький: курси з розвитку підприємництва.  
«Вершинка спорту»  

Премії на розвиток фізичного інтелекту 

 Тілесно-кінетичний інтелект: спортивні секції.  

Умови конкурсу досить прості.  

Учасники повинні надати організаторам Заявку за 

встановленою формою і конкурсну роботу — 

самопрезентацію в довільній формі.  

В якості конкурсної роботи приймається лист-твір дитини, в 

якому буде детально розказано, якій гурток, курси, секцію, 

студію або школу він хоче відвідувати, чому йому важливо 

розвивати свій талант і яку користь у майбутньому він хоче 

принести оточуючим його людям та Україні. У додатку до 

листа приймаються малюнки, відеоролики, фотографії, 

відгуки педагогів, наставників і друзів.  

Підсумки конкурсу будуть оголошені 1 вересня 2015 

Конкурсні роботи надсилаються за адресою: 

konkurs@teletrade.com.ua після заповнення Форми учасника.  

  

Деталі: http://www.teletrade.com.ua/trade/action/vershinki 
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8. Літературний конкурс «Ми за тверезе життя!» ( 

активно до 30 квітня 2015 року) 

Умови конкурсу 

Конкурс творчих робіт «Ми за тверезе життя!» (проза, 

поезія) проводиться серед учнів усіх шкіл України та усіх 

бажаючих без вікових обмежень.  

Орієнтовні теми творчих робіт (назва може бути 

авторською): 

 «Я живу тверезо» 

 «Моя тверезість — мій скарб» 

 «Я обираю тверезе життя» 

 «Тверезе життя — це не казка, а реальність»  

 «Святкуймо тверезо»  

 «Я створюю (створю, створив) тверезу сім’ю» 

 «Тверезість — у сім’ї лад»  

 «Буде твереза вся Україна!»  

Мова творчої роботи — українська або російська.  

Організатори конкурсу 

 Всеукраїнський громадський рух «Твереза Україна»; 

 Київська міська організація товариства тверезості та 

здоров’я. 

Оргкомітет конкурсу утворюється з представників 

організаторів конкурсу.  

Цілі конкурсу 

 пропаганда і утвердження здорового способу 

життя серед дітей та молоді; 

 розповсюдження тверезих переконань у молодіжному 

середовищі; 

 сприяння знайомству та спілкуванню школярів і 

студентів України, які ведуть тверезий спосіб життя. 

http://www.slovar.tvereza.info/18-t.html#soberlife
http://www.slovar.tvereza.info/08-z.html#healthylifestyle
http://www.slovar.tvereza.info/08-z.html#healthylifestyle
http://www.slovar.tvereza.info/18-t.html#soberlifestyle
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Прийом робіт 

Роботи приймаються через реєстраційну форму на офіційній 

сторінці конкурсу:http://www.tvereza.info/konkurs/ 

Прийом робіт розпочинається 20 лютого 2015 року і 

закінчується 30 квітня 2015 року. 

Кожна подана робота автоматично заноситься до Реєстру 

учасників на сайті конкурсу, в якому відображається її назва 

(мовою оригіналу), прізвище, ім’я та по батькові автора, 

регіон проживання автора, а також поточний статус роботи. 

1 травня 2015 року прийом робіт закривається і починається 

їх оцінювання членами журі конкурсу. 

Визначення та нагородження переможців 

Переможці конкурсу визначаються у дев’яти вікових 

категоріях: 

 учні 1–4 класів — молодша вікова категорія; 

 учні 5 класів — п’ята вікова категорія; 

 учні 6 класів — шоста вікова категорія; 

 учні 7 класів — сьома вікова категорія; 

 учні 8 класів — восьма вікова категорія; 

 учні 9 класів — дев’ята вікова категорія; 

 учні 10 класів — десята вікова категорія; 

 учні 11 класів — одинадцята вікова категорія; 

 дорослі учасники — вікова категорія дорослих.  

Критерії оцінювання робіт: 

 відповідність темі та цілям конкурсу; 

 художня виразність і композиційна цілісність; 

 найбільш доступний і переконливий виклад 

необхідності тверезого способу життя у сучасному 

суспільстві.  

У кожній віковій категорії журі визначає не менше трьох 

переможців, які нагороджуються призами: 

http://www.tvereza.info/konkurs/index.php
http://www.tvereza.info/konkurs/index.php
http://www.tvereza.info/konkurs/index.php
http://www.tvereza.info/konkurs/participants.php
http://www.tvereza.info/konkurs/participants.php
http://www.slovar.tvereza.info/18-t.html#soberlifestyle
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 I місце (у кожній віковій категорії) — фірмовий 

рюкзак; 

 II і III місце (у кожній віковій категорії) — 

заохочувальні призи. 

Переможці конкурсу оголошуються на офіційній сторінці 

конкурсу в день вирішального засідання журі конкурсу, яке 

відбудеться не пізніше 30 червня 2015 року.  

Рішення журі є остаточним і не може бути оскарженим.  

Призи будуть вручені переможцям на X Всеукраїнському 

з’їзді тверезницького руху (в період з 11 по 19 липня 2015 

року) або надіслані за допомогою однієї із служб поштової 

пересилки. 

Юридичні умови та організаційні питання 

Надсилаючи свою роботу (роботи) на конкурс, учасники 

конкурсу підтверджують, що з моменту відправки роботи 

(робіт) вони передають організаторам конкурсу виключні 

авторські права на цю роботу (роботи) без обмеження 

способів використання роботи (робіт), часу і території 

використання. 

Організаційні та технічні питання можуть бути надіслані в 

Оргкомітет конкурсу за адресою  

Голова Оргкомітету конкурсу   Є.Д. Крилов 

  

Деталі: http://www.tvereza.info/konkurs/rules.php 

 

9. Конкурс «Моє майбутнє − з рідною землею!» ( активно 

до 15 квітня 2015) 

Основна мета творчого конкурсу − підтримка юних 

талантів, піднесення віри у світле майбутнє, формування 
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престижності сільськогосподарських професій та 

популяризація серед молодого покоління праці на землі.  

Для участі в Конкурсі потрібно надіслати: 

 конкурсну роботу, що відповідає проблематиці 

Конкурсу; 

 заявку на участь у Конкурсі встановленого зразка;  

 чітку ксерокопію свідоцтва про народження. 

До розгляду приймаються роботи, виконані впродовж року 

та відображають тему сільського господарства. Вік 

учасників – до 14 років. Творчі вироби: малюнки, аплікації, 

вірші та вироби декоративно-прикладного мистецтва 

надсилати на адресу: 30400, Хмельницька обл., м. 

Шепетівка, пров. Подільський, 20, БФ «Зміцнення громад» з 

поміткою «На конкурс». 

Терміни проведення 

01.01– 15.04 – збір та реєстрація робіт; 

16.04 – 14.05 – оцінювання та визначення переможців; 

15.05 – 30.05 – підбиття підсумків конкурсу та 

нагородження переможців. 

  

Деталі за посиланням http://mitsna-

gromada.org.ua/dij/uvagakonkurs.html 
  

 

10. Конкурс для освітян ―Скрайб-презентація‖ ( активно 

до 1 липня 2015 року ) 

Портал ―Учительський журнал он-лайн‖ запрошує Вас взяти 

участь у конкурсі ―Скрайб-презентація‖ – на кращу скрайб-

презентацію до уроку. 

УВАГА: якщо ви подали заявку на конкурс, то це означає 
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вашу згоду з умовами конкурсу, які наведені нижче. У разі 

незгоди ви можете відкликати свою роботу з конкурсу – 

напишіть про це адміністратору на форумі, і робота буде 

видалена з порталу.  

Умови конкурсу можуть доповнюватися і уточнюватися, 

про що адміністрація буде інформувати на форумі. 

1. Свої розробки на конкурс можуть представити всі 

педагогічні працівники, незалежно від спеціальності та 

досвіду роботи. 

2. Для участі в конкурсі зареєструйтесь на порталі 

«Учительський журнал on-line», розмістіть свою роботу в 

розділі «Скрайб-презентація» і заповніть заявку . Прийом 

заявок – до 1 липня 2015 року.  

3. Робота повинна являти собою скрайб-презентацію до 

уроку. Основна умова конкурсу – робота повинна бути 

авторською і містити лише авторські матеріали.  

4. При оцінюванні конкурсних робіт враховується: 

• Повнота обґрунтування використання скрайб презентації 

на уроці для певної теми. 

• Розкриття заявленої теми в презентації  

• Оригінальність сценарію презентації 

5. Скрайб презентація повинна буди представлена як відео, 

що збережено на порталі youtube (Як розмістити відео на 

youtube?) обо інш. В розділ порталу «Скрайб-презентація» 

розміщюється лише стисла інформація про роботу: 

анотація, відомості про авторів, посилання на перегляд 

файлу. 

В анотації необхідно вказати: 

• До якого уроку презентація (предмет, клас, тема) 

• В якій частині уроку використовується – етап уроку 

• Обґрунтувати доцільність використання цього методу на 

уроці для цієї теми.  

https://docs.google.com/forms/d/1ot2w--W1uUGHPWCvePdoUSfewRde5emL-g_KFu4UZ9U/viewform
http://www.teacherjournal.com.ua/dopomoga/26947-yak-rozmstiti-vdeo-na-youtube.html
http://www.teacherjournal.com.ua/dopomoga/26947-yak-rozmstiti-vdeo-na-youtube.html
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6. Переможці конкурсу визначаються в двох номінаціях. 

• Вибір редакціі – переможці та призери визначаються 

адміністрацією порталу ―Учительський журнал он-лайн‖ і 

редакційною колегією ВГ «Основа». Рішення є остаточним і 

не підлягає оскарженню. 

• Приз глядацьких симпатій – користувачі порталу 

голосують за розробки скрайб-презентацій. Робота, що 

набере найбільше голосів, буде названа переможцем. (Як 

голосувати?) 

7. Результати конкурсу будуть оголошені на форумі, порталі 

та на сторінках видань ВГ «Основа» в жовтні 2015 року.  

8. Участь у конкурсі безкоштовна.  

9. Переможці та призери конкурсу отримають персональний 

диплом і передплату на один із журналів ВГ ―Основа‖.  

—————————————– 

Як зробити скрайб-презентацію, дивіться на  каналі 

youtube за 

посиланням https://www.youtube.com/watch?v=Vu73ygKassM 

Сайт конкурсу: http://www.teacherjournal.com.ua/skrajb-

prezentaczya.html 

  

11.Редакція газети «ENGLISH» оголошує конкурс 

«Родзинка досвіду» на найцікавіший відкритий 

нестандартний урок для вчителів англійської мови 

шкіл, гімназій і ліцеїв ( активно до 15 травня 2015) 

Редакція газети «ENGLISH» оголошує конкурс «Родзинка 

досвіду»  

на найцікавіший відкритий нестандартний урок 

для вчителів англійської мови шкіл, гімназій і ліцеїв. 

http://www.teacherjournal.com.ua/dopomoga/26949-golosuvannya-za-statt.html
http://www.teacherjournal.com.ua/dopomoga/26949-golosuvannya-za-statt.html
https://www.youtube.com/watch?v=Vu73ygKassM
https://www.youtube.com/watch?v=Vu73ygKassM
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Якщо Ви творчий, амбіційний та креативний учитель, а 

Ваша скарбниця педагогічного досвіду містить розробки 

власних цікавих уроків і Ви готові поділитися власним 

досвідом з усією Україною, тоді наш конкурс саме для Вас.  

Умови конкурсу 

Для участі в конкурсі необхідно в зазначений термін 

надіслати на адресу редакції заявку встановленого зразка, 

заповнену власноруч, копію квитанції про передплату нашої 

газети (мінімальний термін передплати 3 місяці) та 

розробку уроку англійською мовою (обов’язково в 

паперовому та електронному вигляді).  

Вимоги до конкурсних матеріалів 

1) конспект уроку має містити чітко сформульовану мету 

(практична, освітня, розвивальна та виховна), перелік 

обладнання, визначену структуру уроку з хронометражем 

усіх етапів, опис дій учителя та учнів на кожному етапі 

англійською мовою; 

2) розробка уроку має бути надіслана в роздрукованому та 

електронному вигляді (Word, Times New Roman, кегль 14, 

інтервал 1,5); 

3) заявка встановленої форми має бути заповнена власноруч 

та містити особистий підпис учасника — автора розробки. 

Термін прийому заявок та матеріалів: 01 листопада 2014 

р.— 01 березня 2015 р. 

Термін оголошення результатів: до 15 травня 2015 р. 

Адреса редакції: вул. Тимірязєвська, 2, м. Київ, 01014 (із 

позначкою «Конкурс „Родзинка досвіду― газети 

„ENGLISH―») Переможці конкурсу нагороджуються 

книжковими подарунками та дипломами, лауреати — 

грамотами нашого видавництва. 
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12.Конкурс для вихователів дитячих садків «Наша група 

найкраща» ( активно до 01 травня 2015 року ) 

Конкурс для вихователів дитячих садків  

«Наша група найкраща»  

Кожен вихователь — це насамперед особистість, яка прагне 

не лише відтворювати раніше набутий досвід, а й 

генерувати нові ідеї і втілювати їх. Справжній педагог, 

набираючи нову групу дошкільнят, прагне створити щось 

неповторне, те, що пам’ятатимуть крізь роки. І напевно 

доказом того, що всі зусилля не були марними, стануть 

слова з уст батьків чи самих вихованців «Наша група 

найкраща». А щоб доказати свою першість, багато не треба 

— просто візьміть участь у конкурсі, який 01 грудня 2014 

року розпочинається в газеті «Дитячий садок». Участь у 

ньому можуть взяти вихователі ДНЗ (самостійно або разом 

із помічниками) будь-якої вікової групи.  

Для участі потрібно надіслати: 

1. Представлення своєї групи: назва групи, історія, 

досягнення. Обсяг — до 2 сторінок друкованого тексту + 

фото. Спробуйте описати в матеріалі, чому Ваша група є 

найкращою, чим вона відрізняється від груп в інших 

закладах, що унікального Ви втілили, чим найбільше 

пишаються батьки Ваших дітей, які таланти Ви розкрили в 

дітях тощо. 

2. Презентацію свого досвіду роботи в групі (на вибір): 

• конспекти занять, свят; 

• творчі проекти; 

• майстер-класи; 

• робота з батьками; 

• співпраця з логопедом, психологом; 

• оформлення групової кімнати; 



 23 

• інше. 

3. Копію або скановані версію квитанції передплати газети 

«Дитячий садок» на 2015 рік, терміном від півроку. 

Матеріали приймаються до 01 травня 2015 року. А також ви 

додатково можете взяти участь в Інтернет-голосуванні за 

приз глядацьких симпатій. Для цього зніміть відеоролик до 

3 хв або створіть презентацію до 20 слайдів з 

представленням своєї групи. Голосування за найкращу 

групу буде проводитися на сайті видавництва.  

Вимоги до конкурсних робіт 

1. Текстові матеріали подаються українською мовою у 

друкованому та електронному вигляді. Фото надсилайте 

окремими файлами (не в текстовому документі Microsoft 

Word). 

2. До матеріалів слід додати заповнену заявку із 

зазначенням усіх необхідних елементів (прізвища, імені, по 

батькові, місця роботи, посади, домашньої адреси, 

контактного телефону, електронної адреси.  

3. Посилання на використану літературу обов’язкове. 

Важливо! 

1. Автори робіт, надісланих на конкурс, погоджуються з 

правом використання їхніх матеріалів повністю або 

частково в газетах, книжках видавництва «Шкільний світ». 

2. Надіслані на конкурс роботи авторам не повертаються. 

Конкурсні роботи можна надсилати на адресу: 

Редакція газети «Дитячий садок», вул. Тимірязєвська, 2, м. 

Київ, 01014 або на електронну пошту: 

sadok.1veresnya@gmail.com 

Не забудьте на конверті та в темі листа ставити позначку 

«На конкурс». Підбиття підсумків, нагородження 

переможців та лауреатів конкурсу відбудеться у вересні 

2015 року. 



 24 

Відзнаки конкурсу: 

• кращі роботи відзначаються спеціальними дипломами 

трьох ступенів та подарунками.  

• роботи переможців будуть опубліковані на шпальтах 

газети «Дитячий садок» протягом 2015—2016 рр. 

Більше інформації на сайті: http://www.osvitaua.com/ 

 

 

 

13. Конкурс від журналу «Профтехосвіта» 

ПРОФТЕХОСВІТА НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ ( активно до 

20 квітня 2015 року ) 

Конкурс від журналу «Профтехосвіта»  

ПРОФТЕХОСВІТА НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ 

Початок 01.12.2014 р.  

Кінцевий термін прийому робіт 20.04.2015 р. 

Конкурс завершується 01.05.2015 р. 

У далекі 40-ві рр. минулого століття перед державою 

постала проблема цілеспрямованої підготовки робітників із 

міської та сільської молоді, створення необхідних трудових 

ресурсів для промисловості. З метою вирішення цієї 

проблеми видано Указ Президії Верховної Ради СРСР No 37 

від 2 жовтня 1940 рік «Про державні трудові резерви». І 

хоча система трудових резервів припинила своє існування 

після прийняття Верховною Радою колишнього СРСР 24 

грудня 1958 року Закону СРСР «Про зміцнення зв’язку 

школи з життям і про подальший розвиток системи 

народної освіти СРСР», саме трудові резерви заклали 

основу для розвитку сучасної системи професійно-технічної 

освіти, яка, у свою чергу, стала спадкоємицею системи 
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трудових резервів. У 2015 році виповнюється 75 років із дня 

створення системи трудових резервів. Уже не один десяток 

років професійно-технічна освіта є не лише однією з 

важливих складових освітньої системи, а й історії народу, 

його економічного потенціалу. Протягом 2014 року на 

сторінках журналу «Профтехосвіта» розміщувалися 

матеріали про педагогічні здобутки колективів та окремих 

працівників професійно-технічних навчальних закладів, це 

викликало неабиякий інтерес у читачів журналу. Усе це 

спонукало редакцію журналу «Профтехосвіта» до 

оголошення конкурсу з теми «ПРОФТЕХОСВІТА НА 

ЗЛАМІ СТОЛІТЬ». 

Мета і завдання конкурсу 

• Створити єдиний відкритий інформаційний простір для 

підтримки творчих педагогів та вихователів.  

• Прагнути зберегти та популяризувати історію системи 

професійно- технічної освіти. 

• Стимулювати педагогів до подальшої співпраці із фаховою 

пресою. 

Загальні положення  

• Конкурс проводиться серед авторів та передплатників 

періодики видавництва «Шкільний світ». 

• До складу журі конкурсу входять члени редакцій, 

редакційної ради журналу та адміністрації видавництва.  

Вимоги до конкурсних матеріалів 

• На конкурс подаються: матеріали про історію та традиції 

професійнотехнічних навчальних закладів, про життєвий 

шлях і педагогічний доробок майстрів виробничого 

навчання, викладачів, вихователів, усіх тих, хто протягом 

багатьох років займався підготовкою кваліфікованих 

робітників; методичні розробки виховних або позаурочних 

заходів, присвячених історії робітничих професій, історико -
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педагогічним особливостям підготовки кваліфікованих 

робітників у регіоні. 

• Сценарій заходу повинен містити: чітко сформульовані 

тему, мету, завдання, перелік необхідного обладнання; опис 

дій викладача, учнів, батьків та інших учасників заходу.  

• Схеми, рисунки, таблиці мають бути підписані й виконані 

технічно грамотно. Фотографії надсилаються окремими 

файлами з відповідним описом. 

• Конкурсні матеріали мають бути надіслані на диску CD-R 

та в роздрукованому вигляді (Word, 12 кегль, інтервал 1,5) 

на адресу: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2, Журнал 

«Профтехосвіта» або journal-ptj@osvitaua.com з позначкою 

«Конкурс». 

• Разом із конкурсними матеріалами автор надсилає заявку 

встановленої форми. У заявці мають бути вказані повністю 

прізвище, ім’я, по батькові, повна назва навчального 

закладу (без скорочень та абревіатур), місце розташування 

навчального закладу (смт, місто, область), контакти автора. 

Заявка має бути заповнена та підписана учасником конкурсу 

особисто. Заявки, подані на конкурс третіми особами без 

відома кандидата, не розглядаються.  

• Матеріали приймаються до 20 квітня 2015 року 

Результати конкурсу 

Учасники конкурсу будуть нагороджені дипломами, а кращі 

розробки надруковані в посібниках та журналі 

«Профтехосвіта». 

Більше інформації на сайті: http://www.osvitaua.com/ 
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14.Мжнародний молодіжний проект "Історія 

починається в родині..." 

Міжнародний дім зустрічей молоді в Освенцимі, Фундація 

Нижньосаксонських місць пам’яті/Miсце пам’яті Берґен-

Бельзен, Міжнародна громадська організація "Основи 

свободи" у співпраці з Фондом ім. Фрідріха Еберта у 

Варшаві запрошують українську молодь віком 18-19 років 

взяти участь у польсько-німецько-українському проекті 

"Історія починається в родині..." Заявки приймаються 

до 25 травня. 

Проект ставить кілька навчальних цілей: 

 Познайомитись з історичним контекстом в трьох 

країнах крізь призму спогадів в родинах, дослідити, як 

формувалась пам’ять в родинах.  

 Поглянути та зрозуміти нашу родинну історію в більш 

широкому контексті через знайомство з історіями 

родин учасників з Польщі, Німеччини, України.  

 Усвідомити уроки минулого, що дозволить поєднати 

незагоєне минуле з теперішньою ситуацією у світі, а 

також спробувати побудувати модель кращого 

майбутнього, розуміючи причинно-наслідкові зв’язки.  

 Зрозуміти цінність як родинної історії, так і самої 

родини у більш широкому розумінні.  

В межах проекту молоді люди з Польщі, Німеччини та 

України досліджуватимуть тему родини та історії. Нашу 

увагу буде зосереджено на пам’яті про Другу світову війну з 

особливим акцентом на нацистських злочинах. Теми 

http://www.iofc.org/uk/ua-history-begins-in-the-family-project_ukr
http://www.iofc.org/uk/ua-history-begins-in-the-family-project_ukr
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родини та історії ми будемо розглядати з двох 

перспектив: родини у історії та історії в родині. 

Під час зустрічей у Німеччині, Польщі та в Україні 

учасники відвідають місця пам’яті Берґен-Бельзен 

(колишній концентраційний табір) і Аушвіц-Біркенау 

(колишній концтабір смерті), а також місця пам’яті у 

Львові. На підставі різних джерел учасники дізнаються про 

долю сімей, що постраждали від німецької та радянської 

окупаційної політики, а також політики знищення в Європі.  

На семінарах ми розглянемо питання, про що і яким чином 

у наших родинах відбувається діалог між поколіннями про 

історію та яким чином формується історична свідомість. У 

Німеччині під час майстерні на тему усної історії учасники 

опанують техніки проведення інтерв’ю, щоб під час другої 

частини семінару в Польщі поділитися з групою 

інформацією та досвідом, отриманим під час дослідження 

вибраних родинних історій. На третій зустрічі в Україні 

учасники проекту обговорять власні відкриття під час 

проекту у форму діалогу. 

Через розкриття різних родинних історій ми 

продемонструємо, як окремі покоління в Польщі, Німеччині 

та Україні пам’ятають про минуле, які схожі й відмінні риси 

з’являються всередині кожної країни та між країнами.  

Проект є відтворюваним за задумом і спирається на спільні 

зустрічі та навчання молоді з Польщі, Німеччини та 

України. Діяльність проекту сприятиме утвердженню 

ідеалів демократії у молодих людей та спільнот, з яких вони 

походять, а також зробить внесок у просування 
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фундаментальних цінностей, розвитку міжнародної 

співпраці та порозуміння.  

Результати проекту будуть публічно представлені у вигляді 

онлайнової виставки зібраних учасниками родинних історій. 

До участі в проекті запрошуються молоді громадяни 

України віком 18-19 років, які: 

 цікавляться історією II світової війни, а також темою 

суспільної та культурної пам’яті про ці події; 

 хочуть проводити дослідження на тему долі власної 

родини під час ІІ світової війни та у післявоєнні роки і 

готові поділитися пам’яттю про ці події в родині, а 

також готові поділитись отриманим досвідом в групі; 

 хочуть взяти участь у спільному польсько-німецько-

українському проекті, результати якого будуть 

задокументовані та стануть доступні широкій 

громадськості.  

Дати та місця проведення семінарів: 

 23-29 серпня 2015 р.: перша частина семінару (Oлдау, 

Німеччина) 

 23-30 жовтня 2015 р.: друга частина семінару 

(Освенцим, Польща) 

 19-25 березня 2016 р.: третя частина семінару (Львів, 

Україна)* 

* Просимо звернути увагу, дата семінару може змінитись 

протягом реалізації проекту.  

Робочі мови: англійська, польська, німецька, українська.  
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Фінансове забезпечення: 

В межах проекту ми забезпечуємо отримання візи для в’їзду 

в Польщу та Німеччину, проїзд від Львова до Берґен-

Бельзена та Освенцима, а також зворотну дорогу, 

проживання, харчування, а також місцеві поїздки. Просимо 

учасників покрити витрати, пов’язані з проїздом до Львова 

(плацкарт/купе/2 клас потягу або автобус). Учасники мають 

власноруч отримати у разі потреби закордонний паспорт, а 

також придбати страховий поліс.  

Умови участі: 

 обов’язкова участь у всіх трьох частинах проекту; 

 добре володіння англійською мовою. Частина 

програми відбуватиметься національними мовами або 

з перекладом, частина – англійською мовою. 

 дійсний закордонний паспорт. 

Щоби взяти участь у проекті просимо подати онлайнову 

заявку (link is external) до 25 травня 2015 р. Про 

результати відбору ми повідомимо до 15 червня 2015 р. 

Контакти: 

Олекса Стасевич, координатор в Україні 

Тел.: +380 67 622 7218, +380 50 309 7997 

E-Mail: oleksiy.stasevych@gmail.com (link sends e-mail) 

Олег Овчаренко, координатор в Україні 

Тел.: +380 67 276 8826 

E-Mail: oleh.ovcharenko@gmail.com (link sends e-mail) 

http://goo.gl/IY3D78
http://goo.gl/IY3D78
mailto:oleksiy.stasevych@gmail.com
mailto:oleh.ovcharenko@gmail.com
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Проект здійснюється Міжнародною громадською 

організацією ―Основи свободи‖ (link is external) та 

Кременчуцьким інформаційно-просвітницьким центром 

"Європейський клуб" як частина програми ―Україна 

активна: загоєння минулого‖ (link is external) спільно з 

Міжнародним домом зустрічей молоді в Освенцимі (link is 

external) (Польща), Фундацією Нижньосаксонських місць 

пам’яті/Miсце пам’яті Берґен-Бельзен (link is external) 

(Німеччина). 

 

 

 

 

 

 

 
Підготувала провідний бібліограф Катеритнопільської  центральної 

районної бібліотеки 
Дудар К.П. 

 

 

Видавець: 

Катеринопільська районна бібліотека 

20500 смт Катеринопіль, вул., Леніна,46 

E-mail: kater.biblioteka@mail.ru 

 

http://www.f-4-f.org/
http://www.f-4-f.org/
http://www.ukrainian-action.org.ua/
http://www.ukrainian-action.org.ua/
http://www.mdsm.pl/
http://www.mdsm.pl/
http://bergen-belsen.stiftung-ng.de/
http://bergen-belsen.stiftung-ng.de/
mailto:kater.biblioteka@mail.ru

