
/Шлс/ї № Н а№ Від

Керівникам органів управління 
освітою, ОТГ, інтернатних, 
позашкільних навчальних закладів

Про обласний конкурс дитячої 
творчості

На виконання доручення заступника голови Черкаської 
облдержадміністрації від 06.09.2017 № 5553/01/01-36 до листа Черкаського 
обласного контактного центру від 05.09.2017 № 560 надсилаємо положення про 
проведення обласного конкурсу дитячої творчості „Захисники 
Вітчизни -  гордість України44.

Просимо довести зміст означенного документа до відома керівників 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів для сприяння участі 
талановитої учнівської молоді в означенному конкурсі.

Додаток: на 4 арк. в 1 прим.

Заступник начальника О. І. Сімушіна

Донець 64 31 40



Черкаський обласний Центр допомоги учасникам ЛТО

Положення
про обласний конкурс дитячої творчості 

«Захисники Вітчизни -  гордість України» 

І. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок проведення другого Обласного конкурсу 
дитячої творчості «Захисники Вітчизни -  гордість України» (надалі - Конкурс).
1.2. Організатори Конкурсу : Черкаський обласний Центр допомоги учасникам 
АТО, Громадська організація «МЕЖА.ЮА».
1.3. Нагородження переможців Конкурсу проводитиметься 12 жовтня 2017 року о 
12-00 у Черкаському обласному Будинку вчителя за адресою м.Черкаси, 
вул.Хрещатик, 251. Телефон для довідок (0472) 3 1 -90-29.

2. Основні цілі і етапи проведення конкурсу
2.1. Конкурс проводиться з метою:
- стимулювати молодих художників висловити свою громадянську позицію та 
створити мирний образ України шляхом свого творчого потенціалу;
- формування національної свідомості і патріотичного виховання у дітей та молоді;
- залучення до участі у Конкурсі якомога більшої кількості дітей з різних регіонах 
Черкащини;
- для підтримки творчих дітей, дітей тимчасово перемішених із Сходу України, 
дітей учасників АТО;
- підтримка і виявлення юних обдарувань.
2.2. Основні етапи проведення Конкурсу:
- формування і організація діяльності Організаційного комітету Конкурсу;
- організація інформаційного забезпечення проведення Конкурсу;
- організація отримання, облік конкурсЕшх робіт та проведення попередньої оцінки 
їх на відповідність умовам Конкурсу;
- організація діяльності кваліфікованого Журі для оцінки Конкурсних робіт 
учасників;
- організація і проведення виставки кращих Конкурсних робіт;
- забезпечення призової мотивації переможців Конкурсу.

3. Організаційний комітет Конкурсу
3.1. До складу Організаційного комітету Конкурсу входять:
- Черкаський обласний Центр допомоги учасникам АТО;
- ГО «Межа.юа»;
- ГО «Наш батальйон»;
- БО «Час надії»;
- БФ «Центр допомоги армії»;
- ГО «Творчий коловрат».
3.2. На Організаційний комітет Конкурсу покладаються функції щодо організації, 
координації та забезпечення проведення Конкурсу.



3.3. Організаційний комітет Конкурсу забезпечує:
- визначення умов та порядку проведення Конкурсу;
- затвердження вимог до Конкурсних робіт;
- затвердження термінів і форми оцінювання Конкурсних робіт;
- оприлюднення інформації про проведення Конкурсу;
- недопущення розголошення відомостей про результату конкурсу раніше дати їх 
офіційного оголошення;
- організацію надання подарунків (мотивацій) переможцям Конкурсу;
- забезпечення експонування (виставки) Конкурсних робіт.

4.  Учасники К о н к у р с у
4.1. До участі у Конкурсі запрошуються малолітні та неповнолітні особи (діги та 
підлітки) у віці від 6 до 17 років. Всі учасники Конкурсу розподіляються на такі 
вікові групи:
Перша -  від б до 8 років;
Друга -  від 9 до 1 1 років;
Третя -  від 12 до 13 років;
Четверта -  від 14 до 17 років.
4.2. Надсилаючи Роботу на Конкурс учасник (або законний представник* учасника, 
який не досягнув 14 років) тим самим погоджується з умовами Конкурсу, що 
зазначені у даному Положенні.
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5. Порядок, терміни та місце надання Конкурсних робіт на Конкуре
5.1. Прийом заявок на участь у Конкурсі і самих Конкурсних робіт здійснюється у 
термін і 15 вересня по 6 жовтня 2017 року.
5.2. Для участі у Конкурсі учасники направляють єдиним відправленням в 
Організаційний комітет наступні матеріали;
- Заявку на участь у Конкурсі (за формою, наведеною у Додатку Хзі даного 
1 Іоложення);
- Конкурсну роботу,
5.3. На конкурс подаються роботи за тематикою Конкурсу, які є самостійним 
творчим доробком або результатом досліджень, спостережень і міркувань авторів. 
Конкурсні роботи можуть відображати як реальні зображення, так і уявлення дітей 
про традиції і культуру народу.
5.4. Розглядаються авторські роботи на папері формату АЗ (30X40 см), А 2 (40 х 
60 см), виконані у будь-якому стилі (техніці). Обов'язкове оформлення робіт в 
паспарту розмірами 5*5*5*7см. на картоні чи ДВП (Роботі/ повертаються і а 
домовленістю)
5.5. В залежності від кількості конкурсних робіт. Журі залишає за собою право у 
кожному розділі об’єднувати роботи по номінаціях, враховуючи техніки виконання.



5.7. Якщо учасник на момент направлення Заявки на участь у Конкурсі не досягнув 
14 років, Заявку заповнює та підписує його законний представник.
5.8. Конкурсна робота, з невидимої сторони, має обов’язково містити паспорт 
Конкурсної роботи (Додаток Лї>2)
5.9. Без наданої та коректно заповненої Заявки, Конкурсні роботи не розглядаються 
та не приймаються до участі у Конкурсі і не розглядаються анонімні Конкурсні 
роботи.
5.10. Конкурсні роботи та Заявки подаються у Організаційний комітет Конкурсе 
наступними шляхами:
- надсилаються на адресу; м,Черкаси, бул,Шевченка, 185, оф.135 «Центр лопомоги 
учасникам АТО»;
- надсилаються «Новою поштою» за адресою: м.Черкаси, бул.Шевченка, 185, 
оф.135, Кучеровій Наталії Сергіївні;
- доставляються самостійно за адресою: м.Черкаси, бул.Шевченка, 185, оф.135 
«Центр допомоги учасникам АТО».
5.11. Конкурсні роботи, які за результатами попереднього оцінювання не пройшли 
до числа переможців та не беруть участь у виставці (експозиції), можуть бути 
отримані авторами (їх законними представниками) за адресою:

6, Журі конкурсу
6.1. Склад Журі формується і затверджується Організаційним комітетом. Журі 
формується з числа авторитетних і досвідчених спеціалістів у галузі образотворчого 
мистецтва і художньої освіти, представників ГО.
6.2. Функції Журі;
- попереднє оцінювання Конкурсних робіт та визначення переліку робіт, які будуть 
експонуватися на виставці;
- оцінювання Конкурсних робіт за визначеними критеріями;
- визначення переможців Конкурсу у кожній із категорій;
- формування експозиції Конкурсу.
6.3. Результати Конкурсу оформлюються протоколом, який підписується всіма 
членами Журі,

7. Підсумки Конкурсу
7.1. Підбиття підсумків Конкурсу та оголошення переможців здійснюється 
Організаційним комітетом не пізніше 10 жовтня 201 7 року.
7.2. В номінаціях I, II, III та IV вікових груп присвоюється:
- «І місце» (диплом+подаруиок);
- «II місце» (диплом+подарунок);
- «ПІ місце» (диплом+подарунок);
- «Приз глядацьких симпатій» (диплом+подарунок).
7.3. Рішення Журі Конкурсу щодо результатів Конкурсу є остаточним.



Додаток 1

ЗАЯВКА 
па участь у II обласному конкурсі 

«Захисники Вітчизни -  гордість України»

від________________________________________________
(поьна назва навчального закладу )

Леп/п Прізвище* В ік кон Тсікї'на Номінаиія Навчальний Прізвищі-', ім 'я Каталожні
ім 'я та по інформація та назва заклад. та ло батькові розміри та
оатькові (,Vy зел.. росо Тії клас. керівника форма
автора алресл 

проживання)
гурток чи 

оо лякан н я
(контактний

телефоні
оформлення
роботи

1
t

Поштова адреса закладу, контактні телефони

Директор закладу 
М.П.

Додаток 2

Зразок маркування на експонат

Назва роботи 
Авгор ПІБ 

вік
Назва навчального закладу 

телефон 
Рік подачі


