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УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

вул. Бидгощська, 38/1, м.Черкаси, 18003, тел./факс 64-21-78   

web: http://oipopp.ed-sp.net , e-mail: oipopp@ukr.net, код ЄДРПОУ 02139133    

 

 

Від  18.06.2019  № 244/01-19 

 

Начальникам  відділів освіти,  

завідувачам районних, міських методичних 

кабінетів, головам об’єднаних  

територіальних громад 

 

Про проведення конкурсу  

«Моя щаслива сім’я» 

у рамках 2019 – Року сім’ї  

 

 2019 рік в Україні оголошено роком сім’ї та святості подружжя.  

Сьогодні ми можемо констатувати надзвичайну актуальність цього процесу, 

адже в наслідок відступу від віри, процесу секуляризації, лібералізму, трудової 

міграції, великого наступу гендерної ідеології багато родин знаходиться у 

серйозній духовній небезпеці. В багатьох країнах мільйони людей страждають із 

приводу кризи подружжя і родини. Згідно статистичних даних в Україні понад 

60% укладених шлюбів розпадаються, а кількість одиноких матерів за роки 

незалежності збільшилася аж у 22 рази. На щодень багато сімей намагаються 

зберегти єдність і любов у своїй родині, слідуючи правилу: щаслива родина = 

духовно здорова, гармонійно розвинена дитина. 

 Ніхто не зможе заперечити, що у нещасливих родинах найбільше страждань 

випадає на долю дітей. Саме тому із метою консолідації суспільства навколо ідеї 

збереження сім’ї, об’єднання і налагодження громадянського взаєморозуміння та 

захисту прав дітей пропонуємо взяти участь у обласному конкурсі «Моя щаслива 

сім’я» (далі – Конкурс).  

 Організатором Конкурсу є комунальний навчальний заклад «Черкаський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської 

обласної ради». 
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 Конкурс проводиться в трьох номінаціях:  

 «Кращий малюнок» (для учнів 3–8 класів ЗЗСО); 

 «Краще есе «Щаслива сім’я – це…» (для учнів 9–11 класів ЗЗСО»;  

 «Кращий конспект уроку» (для педагогічних працівників ЗЗСО). 

Вимоги до конкурсних робіт: 

 «Кращий малюнок» (для учнів 3–8 класів ЗЗСО). Малюнок має 

стосуватися теми конкурсу, бути виконаний на листку формату А4, у будь-

якій (на вибір автора) техніці. Підпис (прізвище, ім’я, по батькові автора, 

клас, повна назва закладу загальної середньої освіти, місто / район / ОТГ) 

на зворотній стороні.  

 «Краще есе «Щаслива сім’я – це…» (для учнів 9–11 класів ЗЗСО». Робота 

виконується шрифтом TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 

1,5, усі поля – 2 см, редактор Word, автоматичні переноси не 

застосовувати, текст вирівняти по ширині сторінки. Між словами та 

знаками допускається тільки один пробіл. Об’єм – до 2-х друкованих 

сторінок. Підпис (прізвище, ім’я, по батькові автора, клас, повна назва 

закладу загальної середньої освіти, місто / район / ОТГ) на зворотній 

стороні. 

 «Кращий конспект уроку» (для педагогічних працівників ЗЗСО). Конспект 

уроку пишеться тільки! за програмою Буковинського А.Й. «Основи сім’ї» 

(режим доступу: http://osvita-stn.ucoz.ua/index/0-46#). За результатами 

конкурсу планується видання збірки кращих доробків. Конспект 

виконується шрифтом TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1, 

усі поля – 2 см, редактор Word, автоматичні переноси не застосовувати, 

текст вирівняти по ширині сторінки. Між словами та знаками допускається 

тільки один пробіл. Список використаної літератури обов’язковий. Об’єм – 

до 7-ми друкованих сторінок. Підпис (прізвище, ім’я, по батькові автора, 

клас, повна назва закладу загальної середньої освіти, місто / район / ОТГ) 

на зворотній стороні останнього листка. 

 

 Від кожного району / міста / ОТГ на Конкурс подається по три роботи у 

номінації «Кращий малюнок» і по одній роботі в номінації «Краще есе». 

 Що ж стосується номінації «Кращий конспект уроку», то організатори 

приймають роботи від усіх бажаючих, проте наголошуємо, що відбуватиметься 

конкурсний відбір.  

 Всі роботи подавати до 11 листопада 2019 року. Конкурсні роботи 

(малюнки) передавати у КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради», каб. 219. Есе та 

конспекти  можна і в електронному вигляді (підпис на окремій сторінці) на 

адресу stepanova76@ukr.net із поміткою «Моя щаслива сім’я». 

 Відповідальна особа за проведення Конкурсу – Степанова Наталія 

Михайлівна, методист лабораторії гуманітарних дисциплін, всі консультації за 

вказаною адресою або контактним телефоном – (0472 – 64-05-90). 

http://osvita-stn.ucoz.ua/index/0-46
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 Підбиття підсумків Конкурсу відбудеться протягом листопада – грудня. 

Офіційне оголошення результатів – 10 грудня 2019 року. Переможці будуть 

відзначені дипломами та цінними подарунками.  

 Просимо долучитися всіх охочих до Конкурсу.  

   

 

 

Ректор                                                          Н.М. Чепурна 

 

 

 

Степанова Н.М. 0472-640590 

 

 


