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МЖШІ

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

На виконання наказу директора департаменту освіти та науки Донецької 
облдержадміністрації від 04.01.2021 № 1/163-21-ОД «Про затвердження Плану обласних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними 
напрямами позашкільної роботи)», Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 
№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2» (зі змінами), з метою виховання 
патріотів, громадян правової, демократичної держави, 26 березня 2021 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 19 березня 2021 року надіслати 
заявки переможців відбіркового етапу на електронну адресу: оЬ1.Ге5ііуа1@§таі].сош з 
поміткою «За нашу свободу».

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.
Контактна особа: Ганна Шандура-Шаніна (099)766-84-95

Директор ОПДЮТ

Виконавець: 
Валентина ОРЄХОВА,

№

Директорам закладів позашкільної 
освіти художньо-естетичного напряму 
міських рад, райдержадміністрацій, 
об’єднаних територіальних громад та 
військово-цивільних адміністрацій



Додаток 
до листа ОПДЮТ 
від ЗА О Л 2021 р. ШО іШ ОАі:

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 АТО;
• розвиток почуття патріотизму та відповідальності за майбутнє своєї 

держави;
• виховання любові до рідного краю;
• виявлення, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей.

До участі у конкурсі запрошуються вихованці закладів позашкільної 
освіти.

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), присвячені значущим подіям захисту України.

Максимальний розмір малюнка не повинен перевищувати формату АЗ. 
Техніка виконання довільна.

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, у ЗМІ та інше.




