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На № _____________  від ________________ 

 

Інститути післядипломної  

педагогічної освіти 

 

Про проведення конкурсу  

«Змагаймось за нове життя!» 

 

З метою сприяння глибшому ознайомленню та вивченню молоддю 

спадщини великої української поетеси Лесі Українки; долучення підростаючого 

покоління до збереження і розвитку культурної спадщини українського народу 

шляхом вивчення історії рідного краю, спонукання осмислення 

державотворчих зусиль нашого народу та його перспектив; виховання почуття 

патріотизму, національної гідності та особистої відповідальності за майбутнє 

нашої Батьківщини Культурно-просвітницький центр «Sweetart – Знання» за 

підтримки Полтавської та Чернівецької обласних державних адміністрацій 

проводить ІІ Всеукраїнський (ХІІІ Всекримський) конкурс учнівської та 

студентської творчості «Змагаймось за нове життя!», присвячений Лесі 

Українці. 

За бажанням, до участі запрошуються учні 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів різних форм власності та студенти вищих навчальних 

закладів І-ІV рівнів акредитації. 

Положення про участь у конкурсі додається. 

Детальну інформацію можна отримати за телефонами: 050-19-00-887, 

067-89-14-322, 099-06-32-210 чи електронною адресою: konkurs_lesya@ukr.net. 

 

 

 

В. о. директора                   В. В. Ткаченко 
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ПОЛОЖЕННЯ
ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО (ХІІІ ВСЕКРИМСЬКОГО) КОНКУРСУ

УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
ІМЕНІ МАРІЇ ФІШЕР-СЛИЖ

«ЗМАГАЙМОСЬ ЗА НОВЕ ЖИТТЯ!», ПРИСВЯЧЕНОГО
ЛЕСІ УКРАЇНЦІ

I. Загальні засади
Культурно-просвітницький  Центр  художня  галерея  «Sweetарт  -

Знання» за сприяння Міністерства  освіти і  науки України та Міністерства
культури  України  ініціюють  відродження  й  розвиток  на  Всеукраїнському
рівні   Всекримського  конкурсу  учнівської  та  студентської  творчості
«Змагаймось  за  нове  життя!»,  присвяченого  Лесі  Українці,  що  був 
започаткований  відомою  громадською  діячкою  п.  Марією  Фішер  -  Слиж
(Торонто, Канада),  та 10 років проводився в Автономній Республіці  Крим
Інститутом  інноваційних  технологій  і  змісту  освіти  Міністерства  освіти  і
науки  України  (Кримська  філія)  і  Всекримським  товариством  зв’язків  з
українцями за межами України (Товариство «Україна - Світ») за підтримки
Представництва  Президента  України  в  Автономній  Республіці  Крим,
Міністерства освіти і науки АР Крим,  Ялтинського музею Лесі Українки та
інших державних і громадських організацій.

ІІ.    Метою конкурсу є:
–   сприяння глибшому ознайомленню та вивченню молоддю спадщини

великої української поетеси Лесі Українки;
–   долучення  підростаючого  покоління  до  збереження  і  розвитку

культурної спадщини українського народу шляхом вивчення історії рідного
краю, спонукання осмислення державотворчих зусиль нашого народу та його
перспектив;

–   виховання  відповідальності за збереження місцевих пам'яток 
культури;

–   виховання почуття патріотизму, національної гідності та особистої
відповідальності за майбутнє нашої Батьківщини.

ІІІ.    Завдання конкурсу:
–   популяризація  знань  з  літератури,  історії,  культури  українського

народу;
–   виховання у молодого покоління громадян України толерантного і

шанобливого  ставлення  до  літературної  спадщини українського  народу  та
народів, що проживають на теренах України;

–   підтримка  учнівської  та  студентської  молоді,  яка  цікавиться
літературою, історією, культурою, традиціями українського народу і виявила
здібності  до  наукових  пошуків,  написання  публіцистичних,  художніх  та
науково-пошукових робіт, художньої творчості, образотворчого мистецтва.

        ІV. Журі конкурсу
 Для  організації  та  проведення  1,  2,  3-го  етапів  Всеукраїнського

конкурсу учнівської та студентської творчості «Змагаймось за нове життя!»,



присвяченого  Лесі  Українці,  створюється   Організаційний  комітет  і  журі
Конкурсу.

V. Умови організації та проведення Конкурсу
5.1.  У  Конкурсі  можуть  брати  участь  учні  1  –  11  класів

загальноосвітніх  навчальних  закладів  різних  форм  власності,  учні  та
студенти навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації різних форм власності у
тому числі ті, які мають інвалідність, та діти  – представники закордонних
українців, які виявили особисте бажання взяти у ньому участь.

5.2.  Конкурс  проводиться  як  творче  змагання  учнівської  та
студентської молоді за   номінаціями: «декламація», «інсценізація», «твір»,
«науково-пошукова  робота»,  «малюнок»,  «аудіовізуальний  твір»,
«вокал». Мова  конкурсу  –  українська.  Декламування  мовами  народів
Криму (кримськотатарська, грецька, болгарська, вірменська, російська тощо)
при наявності заявок.

5.3.   Конкурс проводиться у три етапи:  
1-й етап  -  регіональний. Проводиться у районних центрах і містах 

обласного  підпорядкування  до  20  лютого  2017  року.  Визначаються
переможці (1, 2, 3 місця) у кожній номінації згідно вікової категорії, роботи
переможців надсилаються до міста Полтави; 

2-й  етап –  відбірковий.  Проводиться  25  лютого 2017  року в  місті
Полтаві очно та в «Online» – режимі (номінації «декламація», «інсценізація»,
«вокал»). Можуть подаватися для участі у відбірковому турі CD, DVD диски
із записом виконання одного твору Лесі Українки.

        Роботи переможців Регіональних конкурсів в номінаціях  «твір»,
«науково-пошукова  робота»,  «малюнок»,  «аудіовізуальний  твір»
надсилаються поштою (передаються)  Регіональними оргкомітетами  до  23
лютого  2016  року  (при  поштовому  відправленні  дата  визначається за
штемпелем) до міста Полтави.

   3-й етап – фінальний. Проводиться нагородження переможців та
великий гала-концерт у місті Чернівці. 

5.4.   Конкурс проводиться в чотирьох  вікових категоріях: серед учнів
1 - 6 класів (номінації «декламація»,  «малюнок»),   серед учнів 7 - 9 класів
(номінації «декламація», «інсценізація»,  «малюнок», «аудіовізуальний твір»,
«твір», «вокал»), серед учнів 10 - 11 класів і студентської молоді  (номінації
«декламація»,  «інсценізація»,  «аудіовізуальний  твір»,  «твір»,  «науково-
пошукова робота», «малюнок», «вокал»).

Номінація «Декламація»
Учасники – учні 1 - 4 класів, учні 5 - 7 класів, учні 8 - 9 класів, учні 10 -

11  класів  та  студенти  (при  поданні  більше  30  заявок  на  окрему  вікову
категорію  формується  окрема  група  конкурсантів).  До  декламування
пропонуються  вірші  Лесі  Українки,  уривки  з  її  драматичних  чи  прозових
творів (відповідно вікової категорії).

Заявки  на  участь  надсилаються до  17 лютого 2017 року за  адресою
проведення регіонального етапу Конкурсу. 

Термін  регіонального  етапу:  проводиться  до  20  лютого  2017  року
(місце та точна дата проведення повідомляється додатково).



Терміни відбіркового етапу та місце проведення: 25 лютого 2017 року 
місто Полтава.

Номінація «Інсценізація»
Учасники – учні 7 -  11 класів, учні та студенти навчальних закладів ІІ

–  ІV  рівнів  акредитації.  До  інсценування  рекомендуються  літературні
композиції, вірші, фрагменти моновистав, уривки з драматичних чи прозових
творів Лесі Українки (відповідно вікової категорії).

Умови: тривалість інсценізації – до 10 хвилин, учасники – не більше
чотирьох  осіб.

Заявки на участь  надсилаються до 17 лютого 2017 року  за адресою
проведення регіонального етапу Конкурсу. 

Термін  регіонального  етапу:  проводиться  до  20  лютого  2016  року
(місце та точна дата проведення повідомляється додатково).

Терміни відбіркового етапу та місце проведення: 25 лютого 2017 року 
місто Полтава.

Номінація «Малюнок» (за життям і творчістю Лесі Українки)
Учасники –  учні 1 - 11 класів, учні та студенти навчальних закладів

ІІ – ІV рівнів акредитації (з врахуванням вікових категорій).
Конкурс проводиться в два тури:
І тур – заочний: надсилаються малюнки формату А-3 (техніка виконання

- за вибором автора), твори декоративно-прикладного мистецтва) до 17 лютого
2017 року   за адресою проведення регіонального етапу Конкурсу. На тильній
стороні  роботи  мають бути вказані  назва,  ім’я  та  прізвище автора,  телефон,
найменування  навчального  закладу,  клас  (курс),  адреса,  ім’я  та  прізвище
вчителя (викладача), який підготував учасника. 

ІІ  тур –  очний.  (Учасникам  на  вибір  пропонуються  для  малювання
уривки із творів Лесі Українки). 

Термін  регіонального  етапу:  проводиться  до  20  лютого  2017  року
(місце та точна дата проведення повідомляється додатково).

Терміни  відбіркового  етапу  та  місце  проведення  очного  туру: 25
лютого 2017 року  місто Полтава.

Номінація «Аудіовізуальний твір»
Учасники - школярі 7-11 класів, студенти, автори теле- і радіопередач

для молоді.
До  участі  у  конкурсі  можуть  бути  подані:  теле-  та  радіопередачі,

телефільми, радіопостановки, відео-презентації обсягом до 30 хвилин.
Теми:  «Життя  і  творчість  Лесі  Українки  у  загальносвітовому

контексті», «Леся Українка і Крим», «Леся Українка і мій рідний край» тощо.
Носії  творів:  компакт-диск  у  форматі  mp3  (для  радіопрограм,  аудіо-

творів) і avi (для відео-творів). На тильній стороні роботи мають бути вказані
назва, ім’я та прізвище виконавця.

Заявки  на  участь  та  твір  надсилаються до  17  лютого  2017  року за
адресою проведення регіонального етапу Конкурсу. 

Термін  регіонального  етапу:  проводиться  до  20  лютого  2017  року
(місце та точна дата проведення повідомляється додатково).



Терміни відбіркового етапу та місце проведення: 25 лютого 2017 року 
місто Полтава.

Номінація «Твір»
Учасники – учні 7 - 9, 10 - 11 класів та студенти.
Жанр  творів:  есе,  відгук,  твір-роздум,  нарис,  етюд,  оповідання,

публіцистична стаття, поезія (при наявності достатньої кількості поетичних
творів виділяється окремо номінація «поезія») тощо.

Обсяг  твору:   1  -  3  сторінки формату А-4 (кегль  14,  інтервал 1,5).  На
титульному аркуші мають бути вказані назва роботи, ім’я та прізвище автора,
телефон,  найменування  навчального  закладу,  клас  (курс),  адреса,  ім’я  та
прізвище вчителя (викладача), який підготував учасника. 

Твори надсилаються до 17 лютого 2017 року за адресою проведення
регіонального етапу Конкурсу. 

Термін  регіонального  етапу:  проводиться  до  20  лютого  2017  року
(місце та точна дата проведення повідомляється додатково).

Терміни відбіркового етапу та місце проведення: 25 лютого 2017 року 
місто Полтава.

Пропоновані теми творів:

Берімось краще до роботи,
Змагаймось за нове життя! (Леся Українка).

А в серці тільки ти,
Єдиний мій, коханий рідний краю! (Леся Українка).

Про що ти думаєш?
- Про прийдешність? (Віктор Гюго)
(Епіграф до вірша Лесі Українки «Коли втомлюся я життям щоденним»).

Завжди терновий вінець буде кращим,
Ніж царська корона!      (Леся Українка).

Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила…   (Леся Українка).

Я вийду сама проти бурі
І стану, - поміряєм силу!    (Леся Українка).

Мандрівки  Лесі Українки.

Дискурс кримськотатарської культури у творчості Лесі Українки.

Кримські мандрівки  Лесі Українки.

Можливий вибір вільної теми в рамках Конкурсу.

Номінація «Науково-пошукова робота»



  Учасники –  учні  10  -  11  класів  та  студенти навчальних закладів.  
Обсяг роботи: 5 - 10 сторінок А- 4 (комп’ютерний набір – кегль 14, інтервал
1,5 – обов’язковий).

 На  титульному  аркуші  мають  бути  вказані  назва  роботи,  ім’я  та
прізвище  автора,  дата  народження,  телефон,  адреса,  найменування
навчального закладу, ім’я та прізвище вчителя (викладача), який підготував
учасника.   
Заявки  на  участь  та  робота  надсилаються до  17  лютого  2017  року   за
адресою проведення регіонального етапу Конкурсу.

Термін  регіонального  етапу:  проводиться  до  20  лютого  2017  року
(місце та точна дата проведення повідомляється додатково).

Терміни відбіркового етапу та місце проведення: 25 лютого 2017 року 
місто Полтава.

Номінація «Вокал»
Учасники – учні 7-11 класів та студенти навчальних закладів ІІ – ІV

рівнів акредитації.
Умови: виконання 1 вокального твору на слова Лесі Українки відомих

композиторів,  або авторський твір за визначеною темою. Заявки на участь
надсилаються  до до  17  лютого  2017  року   за  адресою  проведення
регіонального етапу Конкурсу. 

Термін  регіонального  етапу:  проводиться  до 20  лютого  2017  року
(місце та точна дата проведення повідомляється додатково).

Терміни відбіркового етапу та місце проведення: 25 лютого 2017 року 
місто Полтава.

5.5. Відбірковий  етап змагання проводиться у місті Полтаві 25 лютого
2017  року  групою фахівців  (членів  журі  кожної  номінації),  сформованою
оргкомітетом Конкурсу.

Відбір  учасників  фіналу  Конкурсу  за  номінаціями  «декламація»,
«вокал», «інсценізація» проводиться очно та  дистанційно (Skype режим)
25 лютого 2017 року  або на основі  відео-,  аудіоматеріалів,   надісланих
Регіональними  оргкомітетами  на  адресу  Всеукраїнського  оргкомітету
Конкурсу до 23 лютого 2017 року. (36000, м. Полтава, вул. Коваля 5\3, кім.
87, тел. 095 1900- 887, 067-89-14-322, 099-06-32-210 , електронна адреса для
заявок: konkurs_lesya@ukr.net 

Роботи  переможців  Регіональних  конкурсів  у  номінаціях   «твір»,
«науково-пошукова  робота»,  «малюнок»,  «аудіовізуальний  твір»
надсилаються  до 23 лютого 2017  року (при поштовому відправленні дата
визначається   за штемпелем) на адресу: 36000, м. Полтава, вул. Коваля 5/3
кім.87, електронна адреса для заявок: konkurs_lesya@ukr.net.) 

            У  відбірковому етапі  конкурсу  також   беруть   участь переможці  з
числа   представників  громадських  організацій  національних  меншин
України, Криму і закордонних українців на запрошення оргкомітету.    
          Учасники: учні 1-11 класів та студенти навчальних закладів ІІ - ІV
рівнів акредитації – переможці Регіональних етапів Конкурсу.



   Остаточні результати конкурсу та переможці будуть оголошені  28 лютого 
2017 року на сторінці: https://www.facebook.com/groups/254698091629121/ 

    Реєстрація учасників відбіркового етапу:     25 лютого 2017 року з     10.00 год  . 
за адресою: 36000 м. Полтава вул. Коваля, 3, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський
університет економіки й торгівлі». 
Початок відбіркового етапу Конкурсу об 11.00 год.
    Телефони  для  довідок:  050-19-00-887,  067-89-14-322,  099-06-32-210
електронна адреса для довідок: konkurs_lesya@ukr.net

       VІ. Фінальний етап та нагородження переможців
 Фінальний етап та великий гала-концерт проводиться 11 березня 2017

року в місті Чернівці. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами із
врученням  призів та подарунків. 

Заявка на участь
у  ІІ Всеукраїнському (ХІІІ Всекримському) конкурсі учнівської

та студентської творчості
 ІМЕНІ МАРІЇ ФІШЕР-СЛИЖ

«ЗМАГАЙМОСЬ ЗА НОВЕ ЖИТТЯ!»,
                                                       присвяченому
                                                    ЛЕСІ УКРАЇНЦІ
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Роботи, що не задовольняють вимог даного Положення, до участі в
Конкурсі не допускаються.


