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ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Про проведення обласного етапу
III Міжнародного українсько-литовського
конкурсу малюнків «Здай кров заради життя»

На виконання листа департаменту освіти і науки від 24.11.2017 № 01/14- 
5338 «Про організацію III Міжнародного українсько-литовського конкурсу 
малюнків «Здай кров заради життя»», з метою формування у дітей і молоді 
активної життєвої позиції, готовності брати участь у суспільному і культурному 
житті країни та на міжнародному рівні; популяризації ідеї добровільного 
безоплатного донорства крові в Україні та Литві; формування здорового 
способу життя серед дітей і молоді; підвищення значущості ідеї єдності 
дружніх країн в очах молодих учасників заради миру та майбутнього, 
31 січня 2017 року відбудеться обласний етап III Міжнародного українсько- 
литовського конкурсу малюнків «Здай кров заради життя» (далі -  Конкурс).

Пропонуємо здійснити заходи щодо проведення відбіркового етапу 
Конкурсу в містах та районах області відповідно до інформаційно-методичних 
рекомендацій (додаються) та забезпечити участь дітей-переможців в обласному
етапі Конкурсу (заочно).

Для участі в обласному етапі Конкурсу необхідно до 27 січня 2018 року 
надіслати заявки та фото робіт переможців відбіркового етапу на електронну 
адресу: obl.festival@gmail.com з поміткою «Здай кров заради життя».

Контактна особа: Шандура Ганна Миколаївна (099 766 84 95)

вул. Центральна, 39, м. Слов’янськ, Донецька область, 84122, e-mail: donopdut@ukr.net
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Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо проведення III Міжнародного українсько-литовського 

конкурсу малюнків «Здай кров заради життя»

Конкурс проводиться на території України та Литовської Республіки. 
Організаторами Конкурсу є: Всеукраїнська молодіжна громадська організація 
«Серце до серця», Литовський національний центр крові за сприяння та 
підтримки організацій, установ і закладів (за додатковим погодженням).

Конкурс малюнків проводиться серед учнів 5-11(12) класів 
загальноосвітніх, позашкільних, студентів 1-5 курсів професійно-технічних, 
вищих навчальних закладів України і Литовської Республіки на тему: «Здай кров 
заради життя».

Для участі у відбірковому етапі Конкурсу авторові необхідно намалювати 
малюнок, який відповідає цілям Конкурсу. Для участі в Конкурсі необхідно 
намалювати і надіслати малюнок за запропонованою організаторами Конкурсу 
тематикою. До участі в Конкурсі допускаються малюнки, виконані у будь-якій 
техніці: графіка, гуаш, масло, кольорові олівці, фломастери та ін. Формат 
малюнка може бути А1, А2, АЗ.

На звороті малюнка мають бути зазначені:
-  найменування навчального закладу;
-  відомості про автора (прізвище, ім’я, клас, група, вік, контакти);
-  прізвище, ім’я художнього керівника (за наявності).
Малюнок повинен відображати ідею про необхідність активної участі 

громадян у популяризації ідеї добровільного безоплатного донорства крові та у 
русі за здоровий спосіб життя.

Конкурсна робота має бути завершеним, художньо оформленим витвором.
Роботи, що не відповідають справжнім вимогам, до розгляду не 

приймаються.
Учасниками Конкурсу є діти і молодь за наступними віковими групами:

I -  від 10 до 14 років (включно);
II -  від 15 до 22 років (включно).
Критерії оцінки робіт:

-  відповідність роботи цілям і завданням Конкурсу;
-  оригінальність ідеї;
-  художнє виконання малюнку;
-  новизна висвітленого сюжету;
-  яскравість і виразність роботи;
-  рівень інформативності;
-  гасло, заклик, слоган.




