
БОЧЕЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, 
МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

НАКАЗ

17.10. 2022 с. Бочечки №51 - ОД

Про підсумки конкурсу 
дитячої творчості 
(плакати/колажі/малюнки) 
«Україна майбутнього»

На виконання Обласної програми національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2022-2026 роки, затвердженої рішенням 
Сумської обласної ради від 22.12.2021, наказу Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації від 18.01.2022 №17-ОД «Про план 
заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2022-2026 
роки», наказу відділу освіти, культури і туризму, молоді та спорту 
Бочечківської сільської ради від 06.09.2022 №35-ОД «Про проведення 
конкурсу дитячої творчості (плакати/колажі/малюнки) «Україна 
майбутнього», з метою створення сприятливих умов для розвитку і 
самореалізації української молоді, формування її громадянської позиції та 
національно-патріотичної свідомості, з 10 вересня по 10 жовтня 2022 року у 
закладах загальної середньої освіти Бочечківської сільської ради було 
проведено конкурс дитячої творчості- (плакати/колажі/малюнки) «Україна 
майбутнього» (далі -  Конкурс). Були затверджені умови проведення 
Конкурсу та склад журі. Конкурс проходив у номінаціях:

- Молодша вікова категорія. Індивідуальна робота (від 6 до 10 років);
- Молодша вікова категорія. Колективна робота (від 6 до 10 років);
- Середня вікова категорія. Індивідуальна робота (від 11 до 13 років);
- Середня вікова категорія. Колективна робота (від 11 до 13 років);
- Старша вікова категорія. Індивідуальна робота (від 15 до 18 років);
- Старша вікова категорія. Колективна робота (від 15 до 18 років).
Організаційний супровід Конкурсу забезпечував Комунальний заклад

позашкільної освіти Бочечківської сільської ради «Центр дитячої та юнацької 
творчості».

Адміністрації Бочечківського НВК та Козацького НВК активно 
долучилися до організації участі у Конкурсі, що дало можливість 84



вищезазначеному заході взяли участь 84 учасники (46 - Бочечківського НВК; 
37 -  Козацького НВК). На розгляд журі надано 70 робіт (26 -  номінація 
«Молодша вікова категорія. Індивідуальна робота»; 25 -  «Середня вікова 
категорія. Індивідуальна робота», 16 -  «Старша вікова категорія.
Індивідуальна робота»).

У номінації «Колективна робота» були подані 3 роботи (2 -  від 
учасників середньої вікової категорії, 1 -  від учасників старшої вікової 
категорії). Колективною, згідно з умовами Конкурсу, вважалася робота, яку 
виконано не менше, ніж 5 особами.

Під час оцінювання робіт журі враховувало наступні критерії: 
дотримання вимог конкурсу, відповідність тематиці, повноту розкриття 
теми, креативність та оригінальність рішення.

Учасники Конкурсу представили широкий спектр ідей щодо 
майбутнього нашої держави після Перемоги, продемонстрували неабияку 
креативність та оригінальність. Проаналізувавши роботи учасників, журі 
відзначило, що значно підвищився рівень образотворчої майстерності 
учасників.

Зміст усіх робіт відповідав віковим особливостям юних авторів.
Під час оцінювання здійснювалась перевірка конкурсних робіт на 

предмет плагіату. У процесі перевірки порушень творчої етики з боку 
конкурсантів (використання матеріалів з Інтернет-сайтів, привласнення 
робіт, які друкуються на сайтах соцмереж) не виявлено.

На думку журі, більшість конкурсних робіт відповідала умовам 
проведення Конкурсу. Роботи, що не відповідали вимогам, членами журі не 
розглядалися. Так, з 3 робіт, поданих у номінації «Колективна робота», 
жодна не відповідала вимогам щодо формату (згідно з умовами Конкурсу, 
формат робіт — АЗ або А4), таким чином роботи 15 учасників даної 
номінації не були оцінені.

Деякі роботи не відповідали тематиці Конкурсу, оскільки зображені на 
них сюжети не містили ідеї щодо майбутнього нашої держави.

Журі звертає увагу адміністрацій закладів освіти на необхідність 
дотримання визначених наказом термінів подачі конкурсних робіт.

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити дипломами та цінними подарунками переможців 
конкурсу дитячої творчості (плакати/колажі/малюнки) «Україна 
майбутнього» (додаток).

2. Відзначити особливим подарунком Бочечківський навчально- 
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІИ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад» за найбільшу кількість учасників з якісно виконаними 
конкурсними роботами.



3. Оголосити подяку за плідну співпрацю у справі патріотичного 
виховання молоді, сприяння її творчому розвитку та вагомий особистий 
внесок у проведення конкурсу дитячої творчості «УКРАЇНА 
МАЙБУТНЬОГО»:

1)директору Бочечківського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» 
Коросько Т.А.;

2)директору Козацького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» 
Кліндуховій В.М.;

3)заступнику директора з навчально-виховної роботи Бочечківського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад» Распутько О.Ю.;

4)заступнику директора з навчально-виховної роботи Козацького 
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад» Челишевій М.М.;

5)педагогу-організатору Бочечківського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» 
Павленко М.О.;

6)педагогу-організатору Козацького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» 
Лук’яненко А.О.

4. Керівникам закладів освіти проаналізувати підсумки участі у 
Конкурсі на нараді при директорові.

5. Директору Центру дитячої та юнацької творчості висвітлити підсумки 
Конкурсу на сайті Бочечківської сільської ради, сайті відділу освіти, 
культури і туризму, молоді та спорту та Центру дитячої та юнацької 
творчості Бочечківської сільської ради.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник Світлана СТЕПАНЕНКО

З наказом ознайомлений(а)
______________  ________________ _ «_____» ______________ 2022 року

(підпис) (власне ім ’я, прізвище) (дата ознайомлення)

(підпис)
_________________  «_____» ______________ 2022 року

(власне ім’я, прізвище) (дата ознайомлення)



Додаток
до наказу відділу освіти, культури 
і туризму, молоді та спорту 
Бочечківської сільської ради
17.10.2022 №50-ОД

«

Підсумки конкурсу дитячої творчості 
(плакати/колажі/малюнки)

«Україна майбутнього»

Молодша вікова категорія (6-10 років)

I місце:

Сахно Софія (Бочечківський НВК)

II місце:

Івахненко Іван (Козацький НВК)
Самодай Богдан (Бочечківський НВК)

III місце:

Артеменко Анастасія (Козацький НВК)
Гайдай Альбіна (Бочечківський НВК)

Середня вікова категорія (11-13 років)

I місце

Внучкова Дар ’я (Бочечківський НВК)
Динник Богдана (Козацький НВК)

II місце

Ковалевський Олексій (Бочечківський НВК)
Глушан Діана (Бочечківський НВК)’
Шевцова Надія (Бочечківський НВК)
Бублик Софія (Бочечківський НВК)

III місце

Занора Даніїл (Бочечківський НВК)
Єськова Дар ’я, Єськова Катерина (Бочечківський НВК)
Коцубенко Назар (Бочечківський НВК)



Старша вікова категорія (14-18 років):

I місце:

Стасюк Вікторія (Бочечківський НВК) 
Кліндух Кіра (Козацький НВК)

II місце:

Зюзькоеа Катерина (Бочечківський НВК) 
Голодиченко Анна (Козацький НВК) 
Єлетенко Богдан(Бочечківський НВК)

III місце:

Колошина Євгенія (Бочечківський НВК) 
Вакуленко Катерина (Козацький НВК) 
Борошнєва Яна (Козацький НВК) 
Самодай Сергій(Бочечківський НВК) 
Ющенко Іванна(Бочечківський НВК) 
Колошин Микола (Бочечківський НВК)


