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Умови проведення заочного
Всеукраїнського родинного конкурсу «Український коровай»

І. Загальні положення:
1. Ці  Умови  визначають  порядок  організації  та  проведення  заочного

Всеукраїнського родинного конкурсу «Український коровай» (далі – Конкурс).
2. Формат проведення Конкурсу - заочний.
3. Конкурс  проводиться  з  метою виховання  у  дітей  та  учнівської  молоді

духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних культурних
надбань:  виховання  шани  та  поваги  до  хліба  і  хлібопекарської  справи,
популяризації і збереження родинних традицій, родинного хліба, який гуртує і
зміцнює  рід,  популяризації  народних  традицій  як  безцінної  історичної
спадщини, профорієнтаційна робота серед учнівської молоді.

4. Основними завданнями Конкурсу є:
• створення умов для самореалізації талановитих і обдарованих дітей та молоді,

залучення їх до активної пізнавальної, наукової та трудової діяльності; 
• сприяння збереженню родинних звичаїв любити і шанувати хліб;
• підтримка сімейних традицій,  зокрема традиції  випікання  хліба,  що займала

центральне  місце у культурному та повсякденному житті української родини.
5. Конкурс  проводиться  на  добровільних  засадах  і  є  відкритим  для  учнів  або

вихованців закладів професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної
освіти  та їх родин.

6. Організаційно-методичне  забезпечення  проведення  Конкурсу  здійснює
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України
(далі-НЕНЦ).

7. Інформація  про  проведення  Конкурсу  розміщується  на  офіційному  вебсайті
Міністерства  освіти  і  науки  України  та  веб-сайті  НЕНЦ,  а  також у  засобах
масової інформації не пізніше ніж за два місяці до його проведення.



8. Під час проведення Конкурсу захист і обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних
даних».

ІІ. Учасники Конкурсу
1. У  Конкурсі  беруть  участь  учні  (вихованці)  закладів  загальної  середньої,

позашкільної та  професійно-технічної освіти  та їх родини, конкурсна робота
може бути індивідуальною або колективною.

2. Всі учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватися вимог цих Умов.

ІІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу
1. Строки  проведення  Конкурсу  визначаються  організаційним  комітетом  та

повідомляються  листом  органам  управління  освітою  не  пізніше  ніж  за  два
місяці до його початку.

2.Учасникам Конкурсу пропонується на вибір виготовити:
 коровай урочистий;
 коровай до свята;
 коровай весільний;
 коровай шанувальний;
 коровай, що символізує завершення аграрного року та ін.

Конкурсні  роботи  (короваї)  приймаються  оргкомітетом  НЕНЦ  із
супроводжуючими документами:

 заявка за формою (див. додаток);
 описовий  матеріал  місцевих  традицій  випікання  короваїв  (регіональний

обряд,  місцеві  традиції,  родинне  свято,  процес  випікання  короваїв,
частування  родини,  традиційне  оформлення  короваю  тощо.  Описовий
матеріал може подаватися в у довільній формі, наприклад: формі сценарію,
дослідження, фотозвіту, відеозвіту тощо). 

3. Кращі  вироби  експонуватимуться  в  Народному  музеї  хліба  НЕНЦ,  а  їх
фотографії можуть бути розміщені:
 в науково-художньому журналі для дітей та юнацтва «Паросток»;
 в  газеті  Національного  еколого-натуралістичного  центру  МОН  України

«Юннат»; 
 на сайті www.nenc.gov.ua. 

IV. Критерії оцінювання
Роботи учасників Конкурсу оцінюються за наступними критеріями:

- естетика та художня виразність виробу — 20 балів;
- традиційність, символіка, регіональні особливості короваю — 60 балів;
-  композиційна  довершеність  виробу  (зовнішній  вигляд  виробу,  підставка,
рушник, додаткові атрибути) — 20 балів;

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник  — 100 балів.



V. Оргкомітет Конкурсу
1. Для організації та проведення Конкурсу створюються оргкомітет та журі, склад
яких затверджується директором НЕНЦ.
2.Оргкомітет: 

-  вирішує  всі  питання,  пов’язані  з  підготовкою  та  проведенням
Конкурсу;
- забезпечує організаційно-методичну допомогу колективам та окремим
учасникам; 
- створює журі зі спеціалістів.

3.Журі підводить підсумки, визначає переможців та призерів Конкурсу.

VІ. Журі Конкурсу

1. Журі  Конкурсу формується з  метою забезпечення  об’єктивності  оцінювання
конкурсних робіт учасників та визначення переможців і призерів Конкурсу.

2. Журі  Конкурсу  формується  з  числа  педагогічних  і  науково-педагогічних
працівників  закладів  позашкільної  та  вищої  освіти,  наукових  установ  та
організацій, діячів мистецтва (за згодою). Склад журі затверджується наказом
НЕНЦ.

3. До  складу  журі  не  можуть  входити  особи,  що  є  близькими  родичами
учасникам.

4. Кількість членів журі Конкурсу не може бути меншою ніж п’ять осіб.
До складу журі входять: голова журі, члени та секретар журі.

5. Журі очолює голова, який організовує та проводить його засідання, бере участь
у визначенні переможців і призерів Конкурсу, затверджує список переможців і
призерів Конкурсу.

6. Члени журі:
 забезпечують об’єктивність оцінювання конкурсних робіт;
 заповнюють протоколи;
 визначають переможців та призерів Конкурсу.

VІІ. Визначення та нагородження переможців і призерів Конкурсу
1. Переможці та  призери Конкурсу визначаються журі  за  загальною кількістю

балів,  набраною  учасниками  та  нагороджуються  дипломами  відповідного
ступеню (грамотою) НЕНЦ;

2. Переможцем конкурсу є учасник (родина), який набрав по сумі від 91 до 100
балів. Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів посіли
ІІ (85 - 90 балів) та ІІІ (79 - 84 бали) місця.

3. Журі  залишає  за  собою  право  приймати  рішення  про  нагородження  всіх
учасників  конкурсу,  які  за  загальною  сумою  балів  не  досягли  79  балів
грамотою НЕНЦ учасника конкурсу.

Підсумки  Конкурсу  оголошуються  не  пізніше  одного  місяця  після
закінчення конкурсу.

4. Інформація  про  підсумки  Всеукраїнського  заочного  родинного  конкурсу
“Український  коровай”  та  нагороди  будуть  розміщені  на  офіційному  сайті



НЕНЦ (www.nenc.gov.ua).

VІIІ. Умови фінансування Конкурсу
Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок

коштів із джерел, не заборонених чинним законодавством України.

http://www.nenc.gov.ua/


________________________                     
                   (область)                                       Додаток до Положення
                                                                       про заочний Всеукраїнський 
                                                                       родинний конкурс
                                                                       “Український коровай”
                                                                       (розділ ІІІ. п.2)

Заявка на участь у заочному Всеукраїнському родинному конкурсі 
“Український коровай”

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(найменування і повна адреса закладу освіти, тел/факс)

№ п/п Прізвище, ім я, ʼ
по батькові

учасника (родини)

Дата
народження

учасника
(число,

місяць, рік)

Вік
учасника

Назва творчого
учнівського

об’єднання, повна
назва закладу освіти,

клас

1.

2.

3.

4.

Керівник ______________________________________________________
                                               (прізвище, ім я та по батькові)ʼ

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

                                                      (посада, контактний телефон)
Стисла характеристика виробу:_____________________________________________

____________________________________________________________________

Описовий матеріал (регіональний обряд, місцеві традиції, родинне свято,
частування родини, традиційне оформлення короваю) 

може бути приєднано додатком у довільній формі (сценарій, фотозвіт,
відеозвіт, дослідницька робота тощо)

   __________________                   ___________                   __________________
  (керівник закладу)                                  (підпис)                              (ініціали, прізвище)

      
        М.П.


