
Умови 
проведення ХІІІ Міського конкурсу 

«Київ – моє місто, мені в ньому жити, мені його створювати» 
                                          

1. Організатори Конкурсу 
 

 Організаторами ХІІІ Міського конкурсу «Київ – моє місто, мені в ньому 
жити, мені його створювати" (далі – Конкурс) є Департамент освіти і науки  
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Київський Палац дітей та юнацтва. 

2. Мета і завдання Конкурсу 

 Конкурс проводиться з метою виявлення та підтримки талановитої 
молоді, пошук та впровадження ідей та ініціатив учнівської молоді міста Києва 
щодо створення творчих проектів про рідне місто, виховання національно-
патріотичних почуттів, гордості за своє місто, надання школярам можливості 
виявити свою ерудицію, знання та різнобічні творчі здібності. 

 
3. Терміни та місце проведення Конкурсу 

 
I етап:     шкільний  – квітень 2019; 
II етап:    районний – квітень-травень 2019; 
III етап:   міський – 14 травня 2019 року. 
Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій 

подають до Київського Палацу дітей та юнацтва (вул. І. Мазепи, 13) конкурсні 
роботи переможців IІ (районного) етапу на розгляд журі IIІ (міського) етапу та 
заявку на участь до 06 травня 2019 року. 

У заявці необхідно вказати: 
1. Прізвище, ім'я, по батькові учасника. 
2. Повну назву закладу освіти, клас, у якому навчається учасник. 
3. Прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи художнього керівника. 
4. Контактні телефони учасника та художнього керівника. 
 
Церемонія нагородження за підсумками міського етапу Конкурсу  

відбудеться  14 травня 2019 року о 15.00 в Київському Палаці дітей та 
юнацтва (вул. І. Мазепи, 13). 

 
4. Учасники Конкурсу 

До участі у Конкурсі залучаються учні 5-11 класів закладів освіти              
міста Києва. 

 
5. Порядок проведення Конкурсу 

 
Конкурс проводиться за 5 номінаціями: 



     «Київ літературний»: 
•   краща авторська проза про Київ (6-11 класи); 
•   кращий авторський вірш про Київ (5-11 класи). 

               «Київ мистецький»: 
• краща авторська пісня про Київ (7-11 класи); 
• краща авторська робота образотворчого мистецтва, присвячена 

столиці України (5-11 класи). 
«Київ соціальний»: 
• кращий соціальний плакат про Київ (9-11 класи); 
• кращий соціально-економічний проект розвитку міста (10—11 
класи). 
«Київ – зелен-сад»: 
• кращий фотопроект  „Школа – зелений сад" (7-11 класи); 
• кращий дизайнерський проект озеленення 

міста/вулиці/мікрорайону/школи (7-11 класи). 
«Київ - гармонія і стиль»: 
• кращий архітектурний проект „Гармонія і стиль у просторі" (проект 

нових вулиць, мостів, палаців тощо) (9-11 класи). 
 

6. Загальні вимоги до робіт: 
• авторські роботи мають відповідати тематиці Конкурсу; 
• роботи мають бути представлені українською (державною) мовою; 
• кількість робіт від одного автора (авторського колективу) не 
обмежується; 
• нестандартне вирішення проблем місцевого самоврядування; 
• інноваційний творчий підхід (забороняється копіювання та 
запозичення тем тощо); 
• високий рівень володіння технікою виконання, матеріалом;  
• охайність роботи. 

Представленні   на   Конкурс   роботи   поверненню   не   підлягають.    

7. Основні напрями та вимоги Конкурсу: 
1. За номінацією «Київ літературний»: 

 "Краща авторська проза про Київ": 
• на Конкурс подаються твори будь-якого літературного жанру українською 

мовою (оповідання, нариси тощо), що висвітлюють любов до Києва, його 
природи, історію, культуру, соціально-економічне та суспільне життя 
столиці, її проблеми та перспективи розвитку; 

• для участі в Конкурсі потрібно подати текст авторської роботи, набраний у 
комп'ютерному варіанті, обсягом до 4 друкованих аркушів формату А4, 
шрифтом Times New Roman, інтервал - 1,5. Роботи подаються на 
паперовому   та   магнітному   носіях (на диску)  в   окремій   папці,   
інформація  в  паперовому вигляді надається у двох примірниках. 

                          
 



 "Кращий авторський вірш про Київ": 
• для участі в Конкурсі потрібно подати текст авторської роботи, набраний 

у комп'ютерному варіанті, обсягом до 1 друкованого аркушу формату 
А4, шрифтом Times New Roman, інтервал - 1,5. Роботи подаються на 
паперовому та магнітному носіях(на диску)  в окремій папці, інформація в  
паперовому вигляді надається у двох примірниках.  

2. За номінацією «Київ мистецький»: 
                              "Краща авторська пісня про Київ": 

• для участі в Конкурсі потрібно подати текст авторської пісні та музичний 
супровід (на диску) для попереднього прослуховування; 

• склад виконавців твору не обмежується (соло, дует, тріо, квартет, ансамбль 
або вокальний гурт); 

• загальний час виступу - до 5 хвилин; 
• пісні можуть виконуватися у музичному супроводі, акапельно або під 

фонограму (-). 
"Краща авторська робота образотворчого мистецтва, 

присвячена столиці України": 
• техніка виконання роботи - довільна; 
• формат – А3 та більше; 
• на зворотному боці потрібно прикріпити заповнену анкету, вказавши назву 
роботи, ім`я та прізвище автора, № школи, клас. 
 
3. За номінацією «Київ соціальний»: 

                «Кращий соціальний плакат про Київ»: 
• на Конкурс подаються тематичні плакати (зі слоганами та без слоганів); 
• техніка виконання роботи - довільна; 
• формат - A3; 
• на зворотній стороні потрібно прикріпити заповнену анкету, вказавши назву 

роботи, ім'я та прізвище автора, № школи, клас. 
«Кращий соціально-економічний проект»: 

• на Конкурс подаються роботи українською (державною) мовою, що 
висвітлюють перспективи соціально-економічного та суспільного життя 
столиці; 

• проект має містити сформульовані положення, сукупність яких можна 
класифікувати як нову ідею, що має суттєве значення для розвитку місцевого 
самоврядування територіальної громади; 

• для участі в Конкурсі потрібно подати текст авторської роботи, набраний у 
комп'ютерному варіанті, обсягом до 5 друкованих аркушів формату А4 (не 
враховуючи додатків), шрифт Times New Roman, розмір - 14, інтервал - 1,5. 
Роботи подаються на паперовому та магнітному носіях (на диску) в окремій 
папці, інформація у паперовому вигляді надається у двох примірниках. 
 

 4. За номінацією «Київ – зелен-сад»: 
 «Краща фотосесія «Школа - зелений сад» 

• фотографії можуть бути як в чорно-білому, так і в кольоровому виконанні 
розміром 15x21см, 18x24см; 



• до журі подається оформлений пакет (альбом, папка тощо) з фотографіями, 
на зворотному боці альбому чи папки бути інформація щодо роботи: назва 
роботи, ім'я та прізвище автора, № школи, клас. 

«Кращий дизайнерський проект озеленення міста 
(вулиці, мікрорайону, школи)» 

 
• техніка виконання роботи - довільна; 
• формат - не менше A3; 
• на зворотному боці роботи слід прикріпити заповнену анкету, вказавши 

назву роботи, ім'я та прізвище автора, № школи, клас. 
 
5. За номінацією «Київ - гармонія і стиль у просторі»: 

• архітектурне бачення сучасного Києва; 
• техніка виконання роботи - довільна (малюнок, макет, креслення тощо); 
• на зворотному боці роботи потрібно прикріпити заповнену анкету, 

вказавши назву роботи, ім'я та прізвище автора, № школи, клас. 
 

8. Підведення підсумків 
та нагородження учасників Конкурсу 

 
Підсумки Конкурсу та рішення щодо результатів здійснюються за такими 

критеріями: 
• відповідність темі; 
• оригінальність; 
• композиційне рішення; 
• творче і нестандартне вирішення проблеми; 
• якість виконання; 
• формат роботи. 

Журі Конкурсу згідно з зазначеними критеріями визначає переможців та 
присуджує призові місця: перше, друге та третє місця. Переможці Конкурсу 
нагороджуються грамотами Департаменту освіти і науки виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 

 
 
 
 


