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№

03.02-19/744

На №

від

Керівникам органів управління освітою
райдержадміністрацій, міськвиконкомів,
об’єднаних територіальних громад
Директорам закладів позашкільної освіти

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11. 2018
№ 1292 „Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти) ” та листа Українського державного центру
позашкільної освіти від 18.03.2019 № 03-04 „Про проведення Всеукраїнського
конкурсу творчості дітей та учнівської молоді „За нашу свободу” у
Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді
31 травня 2019 року відбудеться відбірковий обласний етап Всеукраїнського
конкурсу творчості дітей та учнівської молоді „За нашу свободу” (даліКонкурс).
До участі у Конкурсі зарошуються вихованці закладів позашкільної
освіти. З умовами проведення Конкурсу можна ознайомитися на сайті
ОЦЕВУМ: www.ocevum.pl.ua.
Для участі у Конкурсі необхідно до 24 травня 2019 року надати малюнки
за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Соборності, 67, каб. 2.12, ОЦЕВУМ.
Додаткова інформація за телефоном (0532) 60-67-27, контактна особа –
Дешко Наталія Антонівна.

Директор Департаменту
освіти і науки

Рець Олександр Вікторович
(0532) 56-23-66

О.В. Харченко

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
відбіркового обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу»
1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді «За нашу
свободу» (далі – Конкурс) проводиться з метою виховання патріотів, громадян
правової, демократичної держави.
1.2. Завдання Конкурсу:
надання моральної підтримки воїнам ООС;
розвиток почуття патріотизму та відповідальності за майбутнє своєї
держави;
виховання любові до рідного краю;
виявлення, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей.
1.3. Подані на Конкурс малюнки та вірші після підведення підсумків
передаються військовим ООС, військову частину, шпиталь інше.
2. Організатори
2.1. Організаторами Конкурсу є Міністерство освіти і науки України,
Український державний центр позашкільної освіти, Сухопутні війська
Збройних Сил України, Громадська спілка «Вища координаційна рада з питань
ветеранів та учасників антитерористичної операції.
3. Учасники Конкурсу
3.1. До участі у конкурсі запрошуються вихованці закладів позашкільної
освіти.
3.2. Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях:
7-10 років (молодша вікова категорія);
11-14 років (середня вікова категорія);
15-18 років (старша вікова категорія).
4. Порядок і строки проведення Конкурсу
4.1. Конкурс проводиться поетапно:
І етап – районний, міський;
ІІ етап – обласний;
ІІІ етап – Всеукраїнський, завершальний – підведення підсумків у місті
Києві 30 вересня 2019 року.
5. Розділ «Образотворче мистецтво»
5.1. Для участі у конкурсі необхідно підготувати роботу, для виконання
якої дозволяється використовувати будь-яку техніку, різні види графіки та
дизайну, колажу та аплікації.
5.2. Максимальний розмір малюнка не повинен перевищувати формату А3.
5.3. Малюнки форматом А3 та А4 повинні бути оформлені в паспарту.

5.4. На звороті малюнка в правому нижньому куту зазначається
українською мовою така інформація: назва малюнка; прізвище, ім’я, вік
виконавця; назва гуртка і навчального закладу та контактний номер телефону.
5.5. Оригінали робіт надсилаються до 24 травня 2019 року на адресу:
36014, м. Полтава, вул. Соборності, 67, каб. 2.12, ОЦЕВУМ.
5.6. Просимо також обов’язково подати фотокопію малюнка в
електронному вигляді на електронну пошту: natadesh@ukr.net. Технічна вимога
до фото:
формат – jpg. jpеg;
дозвіл зображення – 200-300 dpi;
ім’я файлу, що містить зображення повинно відповідати назві роботи,
прізвищу та імені виконавця (наприклад робота Шандиби Сергія «Воїн» –
«Воїн_Шандиба Сергій. Jpg»).
5.7. До кожної роботи подається заявка за формою (Додається).
5.8. Оцінювання малюнків здійснюється за наступними критеріями:
відповідність обраній темі;
оригінальність;
техніка виконання;
композиційна досконалість.
6. Визначення та нагородження переможців
6.1. Переможці визначаються у кожній віковій категорії (окремо).
6.2. Роботи оцінюються за 10-бальною шкалою.
6.3. Журі Конкурсу відбіркового обласного етапу формується Полтавським
обласним центром естетичного виховання учнівської молоді, до складу якого
включені представники організаторів, а також провідні фахівці у відповідному
виді мистецтва.
6.4. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами, Полтавського
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської
обласної ради відповідних ступенів та грамотами.

Додаток

Заявка
на участь у обласному відбірковому етапі Всеукраїнського конкурсу
творчості дітей та учнівської молоді
«За нашу свободу»
Назва
роботи___________________________________________________________
Прізвище, ім’я
автора____________________________________________________________
Вік_______________________________________________________________
Назва
гуртка_____________________________________________________________
Назва закладу______________________________________________________
__________________________________________________________________
П.І.Б. керівника
гуртка_____________________________________________________________
Контактний телефон
__________________________________________________________________

М.П.

Підпис

