
 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення обласного 

заочного  родинного конкурсу «Український коровай» 

 

І. Загальні положення: 

 

1. Ці    Умови    визначають    порядок    організації    та    проведення    

обласного заочного  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. Організаційно-методичне    забезпечення    проведення    Конкурсу    

здійснює комунальний заклад «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради  

(далі - ЗОЦЕНТУМ). 

6. Під час проведення Конкурсу захист і обробка персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про 

захист персональних даних». 

 

П. Учасники Конкурсу 

 

       У Конкурсі беруть участь учні (вихованці) закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти, вихованці закладів 

освіти обласного підпорядкування та їх родини, конкурсна робота 

може бути індивідуальною або колективною. 

 

III. Порядок і строки проведення Конкурсу 

 

1. Конкурс проводиться до 25 травня 2020 року.  

2. Роботи, подані невчасно, не розглядаються. 

3. Матеріали, надіслані на конкурс не повертаються. 



4. Організацію та проведення обласного конкурсу здійснює 

оргкомітет ЗОЦЕНТУМ. 
5.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   
ЗОЦЕНТУМ  із супроводжуючими документами: 

• етикетка; 

• 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).   

3. Кращі вироби братимуть участь у Всеукраїнському 

фестивалі «Скарбниця народної духовності» (жовтень, НЕНЦ), 

експонуватимуться в куточку економного та бережливого 

ставлення до хліба ЗОЦЕНТУМ, а їх фотографії можуть бути 

розміщені на сайті ЗОЦЕНТУМ - ecolog.zp.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. Підведення підсумків конкурсу 
 

1. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації.  

2.  Підсумки   Конкурсу   оголошуються   не   пізніше   одного   місяця   

після   закінчення конкурсу. 

3. Інформація  про  підсумки   обласного заочного  родинного  конкурсу 

"Український коровай" буде розміщена на офіційному сайті 

ЗОЦЕНТУМ. 

4. Матеріали, подані на конкурс, не рецензуються й не повертаються. 



(район, громада)  Додаток  

                                                     до Інформаційно-методичних  

                                                     рекомендацій щодо проведення  

                                                     обласного заочного родинного  

                                                      конкурсу "Український коровай"  

Заявка на участь у заочному Всеукраїнському родинному конкурсі 

«Український коровай» 

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

№п/п Прізвище, ім'я 

учасника (родини) 

Повна назва закладу 

освіти, клас  

Назва творчого 

учнівського 

об'єднання  

1.    

2.    

3.    

4.    

Керівник___________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я та по батькові) 

.          (посада, контактний телефон) 

Стисла характеристика виробу: _______________________________ ________ 

Описовий матеріал (регіональний обряд, місцеві традиції, родинне свято, 

частування родини, традиційне оформлення короваю) 

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

М.П.



 


