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ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс дитячої казки 

 
І. Загальні положення 

 
1. Обласний конкурс дитячої казки (далі – Конкурс) проводиться з 

метою виявлення та підтримки талановитих дітей та учнівської молоді, 
сприяння розвитку української мови через призму художньої казки, 
становленню національної свідомості та здатності до творчої самореалізації 
обдарованих дітей. 

 
2. Завдання Конкурсу – розвиток письменницьких та комунікативних 

здібностей, творчого нестандартного мислення та креативності літературно 
обдарованої молоді, заохочення дітей до написання казок, виявлення і 
підтримка юних авторів. 

 
3. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист 
персональних даних”. 

ІІ. Організатори Конкурсу 
 

Організацію та проведення Конкурсу здійснюють Департамент освіти і 
науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський 
обласний центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради. 

 
ІІІ. Місце та час проведення Конкурсу 

 
1. Конкурс проводиться щорічно у два етапи: 
І етап – відбірковий (проводиться органами управління освітою 

міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад,  
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закладами освіти обласного підпорядкування (позашкільної освіти, 
професійної (професійно-технічної) освіти та інтернатного типу) у січні); 
 

ІІ етап – обласний (проводиться на базі Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради у 
лютому). 

 
2. Дата, час, місце та тематика проведення Конкурсу визначаються 

окремим наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації. 
 

ІV. Учасники Конкурсу 
 

1. До участі у Конкурсі запрошуються: 
літературно обдаровані учні і вихованці закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти та літературно обдарована молодь закладів обласного 
підпорядкування (позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти 
та інтернатного типу) – (далі – учасники). 
 

2. Конкурс проводиться у трьох вікових групах: 
молодша група – 10-12 років (включно); 
середня група – 13-15 років (включно); 
старша група – 16-18 років (включно).  
 
3. Вік учасників визначається станом на день проведення Конкурсу. 

 
V. Порядок проведення Конкурсу 

 
1. До участі в Конкурсі допускаються роботи обсягом не більше трьох 

сторінок у форматі .doc або .docx текстового редактора Microsoft Word, шрифт 
Times New Roman, розмір літер 14 nm, міжрядковий інтервал 1,0, поля 
сторінок: ліве – 3 см, праве – 1 см, нижнє – 2 см, верхнє – 2 см. 

 
2. Для організації та проведення Конкурсу створюються відповідні 

організаційні комітети, а для визначення переможців – журі. 
Склад організаційного комітету та журі I етапу Конкурсу 

затверджуються наказами відповідних органів управління освітою 
міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, 
керівників закладів обласного підпорядкування (закладами позашкільної 
освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та інтернатного типу), а 
склад організаційного комітету та журі ІІ етапу – наказом Департаменту 
освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації. 
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3. Для участі у І етапі Конкурсу учасник подає відповідному 

організаційному комітету заявку на участь у обласному конкурсі дитячої 
казки за формою, наведеною у додатку та текст авторського твору із 
зазначенням  прізвища  і ім’я автора у друкованому та електронному вигляді. 

Від одного закладу освіти може бути подано не більше 3-х робіт по 
одній в кожній віковій групі, що пройшли попередній відбір у закладі.  

 
4. Для участі у ІІ етапі Конкурсу організаційний комітет І етапу подає 

до організаційного комітету ІІ етапу матеріали переможців (3 учасники, які 
посіли І місце, по одному в кожній віковій групі) в електронному вигляді: 

наказ відповідного органу управління освітою міськвиконкомів, 
райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, керівників 
закладів обласного підпорядкування (закладами позашкільної освіти, 
професійної (професійно-технічної) освіти та інтернатного типу) про 
підсумки проведення відбіркового етапу Конкурсу; 

заявку на участь у обласному конкурсі дитячої казки за формою, 
наведеною у додатку; 

тексти творів із зазначеннями авторів. 
 

5. Матеріали для участі у Конкурсі подаються за 14 календарних днів до 
дати його проведення. 

 
6. Роботи, які подані з порушенням встановлених термінів та такі, що 

не відповідають зазначеним вимогам Конкурсу, не розглядаються. 
 

VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 
 

1. Оцінювання учасників Конкурсу проводиться за 20-бальною 
системою за наступними критеріями: 

яскравість художніх образів (5 балів); 
дотримання жанрових вимог літературної казки(5 балів); 
повнота та оригінальність розкриття теми (4 бали); 
дотримання граматичних і стилістичних норм (4 бали); 
відповідність вимогам оформлення робіт (2 бали). 
 
2. Переможцями Конкурсу кожного етапу визначаються учасники 

згідно набраних балів у кожній віковій групі. 
 
3. Переможці ІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ 

ступенів Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради. 

 
4. Переможці Конкурсу не визначаються в тих вікових групах, в яких 

жоден учасник не набрав 10 балів. 
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5. Керівники учасників, що посіли перше місце, нагороджуються 
грамотами Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради. 

 
6. Роботи переможців Конкурсу залучаються до участі у різноманітних 

виставках, конкурсах, фестивалях та інших творчих заходах за їх згодою, 
відповідно до Закону України „Про авторське право і суміжні права”. 

 
VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу Конкурсу 

 
1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством. 
 
2. Для забезпечення підготовки та проведення Конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески та інші 
джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

 
3. Інформація про хід та результати Конкурсу висвітлюється у місцевих 

засобах масової інформації, на сайті Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 
 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 
  



Додаток 
до Положення про обласний 
конкурс дитячої казки 
(пункти 3, 4 розділу V) 
 

 
ЗАЯВКА 

на участь у обласному конкурсі дитячої казки 
 

1. Прізвище, ім’я, по батькові 
учасника____________________________________________________ 

 
2. Число, місяць, рік народження__________________________________ 

 
3. Адреса учасника, телефон______________________________________ 

 
4. Прізвище, ім’я по батькові педагога______________________________ 

 
Контактний телефон___________________________________________ 
 

5. Місто, район, ОТГ____________________________________________ 
 

6. Повне найменування установи __________________________________ 

адреса, телефон________________________________________________ 

електронна адреса_____________________________________________ 

7. Назва літературної студії / гуртка (якщо є)_________________________ 
 

8. Назва твору учасника_______________________________________ 
 
 

______________________ ____________ _________________________ 
(посада) (підпис) (прізвище, ініціали) 

 
 
М.П. ___ __________ 20__ року 

 
Додаток заповнюється без скорочень та абревіатур окремо на кожного 

учасника 
 
 
 
Начальник управління позашкільної,  
професійної (професійно-технічної),  
вищої освіти та правового забезпечення С. Рибалко 


