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Керівникам методичних служб 

департаменту, управлінь (відділів)                                               

освіти міських рад та                                                  

райдержадміністрацій, об’єднаних 

територіальних громад 

 

Про проведення Всеукраїнської 

дитячої мистецької акції  

«Мій Шевченко – Мій світ»  

 

 

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Донецька обласна 

Мала академія наук учнівської молоді» скеровує лист Національного центру 

«Мала академія наук України» від 15.03.2017 № 172/1/3.2-215 «Про 

проведення Всеукраїнської дитячої мистецької акції «Мій Шевченко – Мій 

світ» (додається) до відома та активного залучення учнів до участі у акції. 

Просимо проінформувати заклади освіти та повідомити про можливу 

участь учнів  у заході на електрону адресу mandonetsk@ukr.net. 

 

Додаток на 4 арк. 
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Додаток  

до листа НЦ МАНУ 

від 15.03.2017 № 172/1/3.2 - 

215 

 

ІV Всеукраїнська дитяча мистецька акція «Мій Шевченко – Мій світ» 
 

Вимоги до робіт 
 

Секція «Мій Шевченко» містить 4 номінації: 

1. Композиційне арт-фото (Шевченківські місця; пам’ятники Т. Шевченкові; 

міста та села, де побував Шевченко; речі, пов’язані з Шевченком). 

Вимоги до подання робіт: фотографії приймаються чорно-білі та кольорові розміром 

не менше формату А4, кількість від одного учасника – від 5 до 10 робіт. Дозволена пост-

обробка фотоматеріалів. 
 

2. Авторська ілюстрація (оригінальна ілюстрація до творів Тараса Шевченка, 

створена учасником). 

Вимоги до подання робіт: не більше 5-ти робіт від одного учасника. Техніка – на 

розсуд учасника. Розміри робіт – не менше формату А3. Ілюстрації, що є копіями або 

варіантами робіт інших художників, участі у Мистецькій акції брати не будуть. Заборонено 

підписувати роботи на лицевій стороні, клеїти на неї підтекстівки (етикетки). Обов’язково 

потрібно зазначати ім’я та прізвище автора на звороті роботи. 
 

3. Рукописна книга з авторськими ілюстраціями до творів Тараса 

Шевченка. 

Вимоги до подання робіт: книга має містити не менше 10 сторінок, поєднаних 

саморобним переплетенням. Ілюстрації та текст у книзі мають бути виконані учасником 

власноруч. Книги, оформлені у папки-скорозшивачі та європереплетення; книги з 

роздрукованими текстами та ілюстраціями участі у Мистецькій акції брати не будуть. 

Максимальна кількість учасників, які можуть працювати над однією книгою – дві особи. 

Обов’язково потрібно зазначати ім’я та прізвище автора на останній сторінці книги. 
 

4.  Літературна номінація – авторське есе/оповідання на задану тему 

«Шевченко – супергерой» 

Есе (фр. essai — «спроба», «начерк») – невеликий за обсягом прозовий твір, що має 

довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу 

чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми. 

Оповідання – невеликий за розміром прозовий художній твір, у якому описується одна чи 

кілька подій із життя героя за малий період часу. Для оповідання властива невелика 

кількість дійових осіб, стислі описи та характеристики героїв. 

Вимоги до подання робіт: твір має бути надрукований шрифтом Times New Roman 

текстового редактору Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 

з міжрядковим інтервалом 1,5. 

Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм. 

Обсяг творчої роботи: до 2 друкованих сторінок формату А4. 

Робота виконується державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського 

правопису. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Поетичні твори участі в конкурсі не беруть. 

Робота передбачає наявність титульної сторінки, на якій наводяться такі дані: назва роботи; 

прізвище, ім’я, по батькові автора; назва навчального закладу; клас; населений пункт. 
 

Секція «Мій світ» містить 4 номінації: 

1. Відео (відеоролик про малу батьківщину, її найцікавіші, на думку учасника, 

місця, споруди, пам’ятки архітектури, природні об’єкти, традиції, страви, визначні особи 

тощо, пов’язані з рідним місцем). До відео має бути доданий супровідний текст-коментар 

рідною та англійською мовами у форматі Microsoft Word (doc, docx). 

Вимоги до робіт: відео має бути записане на цифровий носій (диск, карту пам’яті, 

usb-носій) в загальнодоступному відеоформаті (avi, mp4, mkv). Тривалість відеозапису не 

повинна перевищувати 7-10 хвилин. Не більше одного запису від одного учасника. 

Максимальна кількість учасників, які можуть працювати над одним відео – дві особи. 
 

2. Фотокнига (книга з авторськими фото та авторськими коментарями до них 

про малу батьківщину, її найцікавіші, на думку учасника, місця, споруди, пам’ятки 

архітектури, природні об’єкти, традиції, страви, визначні особи тощо, пов’язані з рідним 

місцем). Коментарі до фото є обов’язковими та мають бути подані під кожною фотографією 

рідною та англійською мовами (текст дублюється). 

Вимоги до подання робіт: фотографії приймаються чорно-білі та кольорові, 

роздруковані на фотопапері. Книга має містити не менше 10 сторінок, поєднаних 

саморобним переплетенням. Книги, оформлені у папки-скорозшивачі та європереплетення; 

книги з роздрукованими на офісному папері фото участі у Мистецькій акції брати не будуть. 

Максимальна кількість учасників, які можуть працювати над однією книгою – дві особи. 

Обов’язково потрібно зазначати ім’я та прізвище автора на останній сторінці книги. 
 

3. Рукописна книга з авторськими ілюстраціями (ілюстрована історія про 

малу батьківщину, її найцікавіші, на думку учасника, місця, споруди, пам’ятки архітектури, 

природні об’єкти, традиції, страви, визначні особи тощо, пов’язані з рідним місцем). Текст 

історії має бути поданий рідною та англійською мовами на кожній сторінці (текст 

дублюється). 

Вимоги до подання робіт: книга має містити не менше 10 сторінок, поєднаних 

саморобним переплетенням. Книга повинна містити  авторський художній текст рідною та 

англійською мовами. Ілюстрації та текст у книзі мають бути виконані учасником власноруч. 

Книги, оформлені у папки-скорозшивачі та європереплетення; книги з роздрукованими 

текстами та ілюстраціями участі у Мистецькій акції брати не будуть. Максимальна кількість 

учасників, які можуть працювати над однією книгою – дві особи. Обов’язково потрібно 

зазначати ім’я та прізвище автора на останній сторінці книги. 
 

4.  Літературна номінація – авторське есе на задану тему: 

- для учасників до 13 років: «Який найкращий подарунок ти хотів/хотіла б 

отримати?» 

- для учасників 13 – 16 років: «Що впливає на формування твоєї мрії?» 

Вимоги до подання робіт (див. секція «Мій Шевченко», літературна номінація). 
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Паспорт до роботи 

 

1. Назва Мистецької акції та рік проведення. 

2. Назва секції та номінації. 

3. Назва роботи, техніка виконання. 

4. ПІБ автора. 

5. Номер мобільного телефону автора. 

6. Дата народження автора. 

7. Повна назва навчального (загальноосвітнього чи спеціалізованого) закладу, 

де навчається автор.  

8. Повна адреса навчального закладу: вулиця, номер будинку, населений пункт, 

район, область, індекс. 

9. Фактичне місце проживання учасника конкурсу: назва населеного пункту, 

район та область. 

10. ПІБ відповідальної особи, контактний номер телефону. 

11. Актуальна контактна електронна адреса. 

12. Дата і підпис автора. 

 

 

УВАГА! 

 

 Усі поля паспорта до роботи обов’язкові для заповнення.  

 Якщо одне чи кілька полів паспорта до роботи не буде заповнено, то 

робота участі в Мистецькій акції не бере.  

 Якщо паспорт до роботи заповнено не за поданим зразком, то робота 

участі в Мистецькій акції не бере. 

 Якщо паспорт до роботи поданий без копій документів (свідоцтва 

про народження чи паспорта учасника), то робота участі в 

Мистецькій акції не бере. 
 

 


