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Додаток 1 
до листа Департаменту 
від 17.12.2018 
№ 5097/03.2-13 

 

Інформаційно-методичні рекомендації  

щодо проведення Обласного етапу  конкурсу авторської дитячої і 

юнацької поезії та прози «Я – за єдину Україну!» 

 

1. Загальні положення 

Обласний етап конкурсу авторської дитячої і юнацької поезії та прози 

«Я – за єдину Україну!» (далі – Конкурс) проводиться в рамках 

Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу 

свободу» з метою подальшого розвитку літературного мистецтва серед дітей 

та молоді. 

Основними завданнями конкурсу є: 

- відновлення, збереження і популяризація здобутків українського 

народу у боротьбі за свободу та незалежність; 

- формування у молоді патріотичних почуттів засобами літературного 

слова; 

- виховання патріотизму, любові до України; 

- національно - культурне відродження України; 

- виявлення та підтримка талановитих авторів-початківців, розвиток їх 

творчого потенціалу. 
 

2. Організатори Конкурсу 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації та комунальний заклад 

«Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської 

молоді» Запорізької обласної ради. 
 

3. Учасники Конкурсу 

До участі у конкурсі запрошується молодь закладів загальної середньої, 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та закладів 

освіти обласного підпорядкування, які захоплюються написанням 

літературних творів та поезії. 

Конкурс проводиться за такими віковими категоріями: 

-  молодша група  (7-11 років); 

-  середня група     (12- 16 років); 

-  старша група      (17 – 23 років). 
 

4. Порядок проведення Конкурсу 
Конкурс проводиться в два етапи:  

І етап – районний  (відбірковий до 10 січня 2019 р.); 

ІІ етап – обласний  (заключний – з 11січня до 15 лютого 2019 р.). 

Конкурс проходить за наступними номінаціями: 

номінація – проза; 



2 

 

номінація – поезія. 

Учасник має право подавати матеріали (літературні твори, вірші) для 

участі у конкурсі в обох номінаціях. 

Довідки за телефоном: м. Запоріжжя (061) 233-86-26, 066-659-13-77 

(контактна особа – Яворська Олена Леонідівна). 
 

5. Критерії оцінювання літературних творів 

Літературні твори або вірші учасників конкурсу оцінюються в кожній 

номінації.  

 У номінаціях проза та поезія літературні твори оцінюються за 

наступними критеріями: 

- оригінальність творчого задуму; 

- нестандартність композиційного втілення; 

- новизна художніх рішень, думок, роздумів; 

- рівень літературного викладу. 
 

6. Журі Конкурсу 

Журі Конкурсу затверджується Департаментом освіти і науки 

облдержадміністрації. 

За результатами рішення обласного журі у кожній віковій категорії 

визначаються переможці, які нагороджуються дипломами Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації. 
 

7. Вимоги до оформлення роботи 

Переможці відбіркового етапу конкурсу (від району – 3, закладу освіти 

обласного підпорядкування – 2, закладу позашкільної освіти – 2, професійно-

технічної освіти - 2, вищої освіти– 3 шт.) до 10 січня 2019 року надсилають 

літературні твори або вірші разом із заявкою на участь (додаток 2) у 

друкованому вигляді на адресу: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14, 

комунальний заклад «Запорізький обласний центр художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради з приміткою «На 

конкурс «Я – за єдину Україну!» 

Літературні твори або вірші повинні бути написані державною мовою з 

урахуванням вимог сучасного українського правопису. Обсяг твору або 

віршів – не більше 2 друкованих аркушів.  

До участі в Конкурсі допускаються роботи у друкованому варіанті: текст 

на сторінках формату А-4, набраний в текстовому редакторі Word шрифтом 

Times New Roman розміром 14 pt з полуторним міжрядковим інтервалом. 

Поля: ліве - 20 мм, праве - 10 мм, верхнє – 10 мм, нижнє – 10 мм)  

 

Роботи, надані після 10 січня 2019 року, не розглядаються. 

 
 

8. Нагородження учасників 

Автори робіт, які посіли у Конкурсі призові місця, нагороджуються 

дипломами відповідних ступенів. 
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Додаток 2  
до листа Департаменту 
від 17.12.2018 
№ 5097/03.2-13 

 
 
 

УВАГА! Роботи необхідно надати до 10 січня 2019 року! 

Заявка надається на офіційному бланку!!! 

 

 
(ЗРАЗОК) 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь в Обласному етапі конкурсу авторської дитячої та юнацької  

поезії та прози ««Я – за єдину Україну!» 

 

(заклади середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої освіти, заклад 

освіти обласного підпорядкування) 

вказати повну назву закладів згідно статутних документів 

 

 
№ 

з/п 

Назва 

роботи 

Номінація П.І.Б. 

автора, вік 

Повна назва 

навчального 

закладу 

П.І.Б. керівника, 

контактний 

(мобільний) 

телефон  

 

 

 

ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ 

Увага!!! Наявність титульного листа обов’язкова. 

 

На титульній сторінці вказується назва роботи, ПІБ виконавця, 

ПІБ керівника та назва навчального закладу. 

 


