ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти
і науки Полтавської обласної
державної адміністрації
08 липня 2019 року № 258

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс на найкраще родинне дерево
„Нашому роду нема переводу”
І. Загальні положення
1. Обласний конкурс на найкраще родинне дерево „Нашому роду нема
переводу” (далі-Конкурс) проводиться з метою посилення ролі сім’ї у
національно-патріотичному вихованні дітей, активізації їх інтересу до історії
свого родоводу, народу, держави, створення умов для самовираження та
самоствердження дитини.
2. Основними завданнями Конкурсу є:
збільшення інтересу дитини до найближчого соціального оточення –
сім’ї та родини;
закріплення та узагальнення відомостей про перше, друге, третє і
четверте покоління родини;
залучення дітей до виготовлення своїми руками родинного дерева;
виховування у дітей шанобливого ставлення до історії свого роду.
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:
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І етап – відбірковий (проводиться органами управління освітою
міськвиконкомів, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних громад,
закладами освіти обласного підпорядкування);
ІІ етап – обласний (проводиться на базі Полтавського обласного центру
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради).
2. Дата, час та місце проведення Конкурсу визначається окремим
наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної
адміністрації.
ІV. Учасники Конкурсу
1. До участі у Конкурсі запрошуються учні та вихованці закладів
дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти (дошкільного та
молодшого шкільного віку) та закладів освіти обласного підпорядкування
(далі – учасники).
2. Конкурс проводиться у двох вікових категоріях:
І вікова категорія – 4-6 років (включно);
ІІ вікова категорія – 7-11 років (включно).
3. Вік учасників визначається станом на день проведення Конкурсу.
V. Порядок проведення Конкурсу
1. 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 освіти обласного підпорядкування, а склад
організаційного комітету та журі ІІ етапу – наказом Департаменту освіти і
науки Полтавської обласної державної адміністрації.
2. Для участі у І етапі Конкурсу учасник подає відповідному оргкомітету:
заявку на участь у обласному конкурсі на найкраще родинне дерево
„Нашому роду нема переводу” за формою, наведеною у додатку 1;
фотокартку роботи розміром 10х15 см з зазначенням прізвища, ім’я
автора та найменування закладу освіти;
експонат з етикеткою встановленого зразка, наведеною у додатку 2.
3. Для участі у ІІ етапі Конкурсу, не пізніше ніж за 14 календарних днів
до дня його проведення, оргкомітет І етапу подає до оргкомітету ІІ етапу
матеріали переможців, не більше 3-х робіт у кожній віковій категорії.
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4. На Конкурс подаються роботи, виконані дітьми у співпраці з
батьками, або особами що їх замінюють, які відтворюють родовід (родинне
дерево), відображаючи досліджені покоління (не менше трьох) із невеликими
фотозображеннями (за наявності) батьків, братів, сестер, бабусь, дідусів, із
вказівкою прізвищ, імен, по батькові, дат народження, професій чи роду
занять.
5. Роботи виконуються у будь-яких техніках (живопис, графіка,
аплікація, та інші) на стандартних аркушах А2, А3 (з оформленням
паспорту).
6. Роботи, які подані з порушенням встановлених термінів та не
відповідають умовам конкурсу журі не розглядаються.
7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України ,,Про захист персональних
даних”.
VІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу
1. Оцінювання учасників Конкурсу проводиться за 20-ти бальною
системою за наступними критеріями:
дослідницько-пошукова робота (10 балів);
техніка виконання (5 балів);
оригінальність твору (5 балів).
2. Переможцями Конкурсу кожного етапу визначаються учасники згідно
набраних балів.
3. Переможці ІІ етапу Конкурсу у кожній віковій категорії
нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Полтавського обласного центру
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради.
4. Роботи переможців Конкурсу залучаються до участі у різноманітних
виставках, конкурсах 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.
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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 1
до Положення про обласний
конкурс на найкраще родинне
дерево „Нашому роду нема
переводу”
(пункт 2 розділу V)

ЗАЯВКА
на участь в обласному конкурсі на найкраще родинне дерево
„Нашому роду нема переводу”

№
з/п

Прізвище,
ім`я
учасника

Дата
народже
ння

Заклад
освіти

Контактний
телефон
учасника
(одного із
батьків)

Прізвище,
ім`я, по
батькові
керівника
(наставника)

Посада

Контактний
телефон
керівника
(наставника)

______________________

____________

_________________________

(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

Додаток 2
до Положення про обласний
конкурс на найкраще родинне
дерево „Нашому роду нема
переводу”
(пункт 2 розділу V)

Етикетка на експонат
Розмір етикетки 10 х 4

Назва роботи
Автор, вік
Заклад освіти

Начальник управління позашкільної,
професійної (професійно-технічної),
вищої освіти та правового забезпечення

С. Рибалко

