
У К Р А Ї Н А
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПАЛАЦ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
творчості дітей та учнівської молоді 
«За нашу свободу»

На виконання наказу департаменту освіти і науки від 03.01.2020 № 2/163- 
20-ОД «Про затвердження Плану обласних організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік за основними напрямками 
позашкільної роботи», з метою виховання патріотів, громадян правової, 
демократичної держави, 07 лютого 2020 р. у м. Слов’янську відбудеться 
(заочно) обласний етап Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської 
молоді «За нашу свободу» (далі -  Конкурс).

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

Для участі в обласному етапі Конкурсу необхідно до 31 січня 2020 року 
надіслати заявки переможців відбіркового етапу на електронну адресу: 
оЬ1.їезІіуа1@§шаі1.сот з поміткою «За нашу свободу».

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.
Контактна особа: Костянтин Приньов, (099)060-83-96

вул. Центральна, 39, м. Слов’янськ, Донецька область, 84122, е-таіі: сіопорс!иІ@икг.пе1

№
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Директор ОПДЮТ Ольга КАНЗЮБА



Додаток
до листа ОПДЮТ у
від Ц 0  \ 2020 р. № С-) м 5 ~СОЦ

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо участі у обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді
«За нашу свободу»

Всеукраїнський конкурс творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» (далі -  
Конкурс) проводиться з метою виховання патріотів, громадян правової, демократичної 
держави.

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.
Подані на Конкурс малюнки та вірші після підведення підсумків обласного етапу 

передаються воїнам ООС на фронт, військову частину або у шпиталь (крім робіт, які будуть 
рекомендовані для участі у наступному етапі конкурсу).

До участі у конкурсі запрошуються вихованці позашкільних навчальних закладів.
Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях:

7-10 років (молодша вікова категорія);
11-14 років (середня вікова категорія);
15-18 років (старша вікова категорія).

Конкурс проводиться за розділами:
- образотворче мистецтво;
- поезія (вірші) на тему «Листи на фронт», присвячені значущим подіям захисту України.

Номінація «Образотворче мистецтво»
Для участі у конкурсі необхідно підготувати роботу, для виконання якої дозволяється 

використовувати будь-яку техніку, різні види графіки та дизайну, колажу та аплікації.
Максимальний розмір малюнка не повинен перевищувати формату АЗ (420 мм х 297 

мм), малюнки форматом АЗ та А4 повинні бути оформлені в паспарту.
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.
Оцінювання малюнків здійснюється за наступними критеріями:
відповідність обраній темі;
оригінальність;
техніка виконання;
композиційна досконалість.

Номінація «Поезія» (вірші)
Вірші повинні бути представлені у друкованому вигляді за допомогою комп’ютерної техніки 
у форматі А-4, шрифт Тітез №\у Котап, та надіслані з заявкою окремими файлами.
В шапці листа зазначається українською мовою така інформація: назва малюнка; прізвище, 
ім’я, вік виконавця; назва гуртка і навчального закладу.
Оцінювання поезії (віршів) здійснюється за наступними критеріями:
відповідність обраній темі;
змістовність;
грамотність;
художній рівень.

Кожен учасник може подати на Конкурс не більше п’яти робіт у кожному розділі.
Роботи, що не відповідають тематиці та вимогам Конкурсу не розглядаються.
Організатори мають право використовувати надіслані на Конкурс роботи та вірші для 

розміщення на своїх сайтах, а за можливості у ЗМІ.


