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«21»  вересня  2022 р.   № 109/01-20 

Начальникам місцевих органів 

                                                                                 управління у сфері освіти 

        Директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування 

 

Про проведення обласного етапу Всеукраїнського  

конкурсу творчості дітей та учнівської молоді  

«За нашу свободу» (онлайн формат) 

                                                                                         

           Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» доводить до відома, що відповідно листа 

Українського державного центру позашкільної освіти Міністерства освіти і науки 

України від 19.09.2022 № 09-22 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу», з 12 по 26 жовтня 2022 року 

відбудеться обласний етап Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської 

молоді «За нашу свободу», присвячений Дню захисників і захисниць України             

(онлайн формат). Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення 

додаються.  

До участі у конкурсі запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної, 

загальної середньої освіти Харківської області віком від 7 до 18 років.                                                                                                                           

 Для участі в обласному етапі конкурсу необхідно до 12 жовтня 2022 року 

необхідно: 

  у розділі «Образотворче мистецтво» зареєструвати кожен окремий малюнок 

за посиланням та заповнити всі пункти електронної форми заявки 

https://forms.gle/YJi3hM5dr4GKLry86 

у розділі «Поезія» надіслати вірші у форматі *.doc на електронну адресу  

lifest30@gmail.com 

Додаткова інформація за тел.: (067) 423 53 47 (контактна особа - Ірина 

Лопатина, завідувачка художньо-естетичного відділу).  

Додаток на 3-х арк. у 1 прим. 

 

Директор                 оригінал підписано                         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

Тетяна Курукіна: 0509147940 
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 Додаток  

                                                                                      до листа КЗ  «ХОПДЮТ»  

                                                                                      від  21.09.2022 р. №109/01-20 

 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді                                   

«За нашу свободу», присвячений Дню захисників і захисниць України 

 

1. Загальні положення 

1.1. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської 

молоді «За нашу свободу», присвячений Дню захисників і захисниць України        

(далі – Конкурс) відбудеться з 12 по 26 жовтня 2022 року в онлайн форматі з метою 

виховання патріотів, громадян правової, демократичної держави. 

1.2. 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; 

 патріотичне виховання дітей та молоді засобами українського мистецтва.  

 

2. Організатори  

2.1. Організаторами Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської 

молоді «За нашу свободу»  є Міністерство освіти і науки України, Український 

державний центр позашкільної освіти, Командування Сухопутних військ Збройних 

Сил України, Громадська спілка «Вища координаційна рада з питань ветеранів та 

учасників АТО». 

2.2. Проведення обласного етапу Конкурсу здійснює Комунальний заклад 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» (далі – Палац). 

 

3. Учасники Конкурсу 

3.1. До участі у конкурсі запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної, 

загальної середньої освіти Харківської області віком від 7 до 18 років. 

3.2. Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях: 

7-10 років (молодша вікова категорія); 

11-14 років (середня вікова категорія); 

15-18 років (старша вікова категорія). 

4. Порядок проведення Конкурсу 

4.1. Конкурс проводиться поетапно: 

І етап – районний, міський; 

ІІ етап – обласний, що відбудеться на базі Палацу  з 12 по 26 жовтня 2022 року; 

ІІІ етап – Всеукраїнський, фінальний – підведення підсумків у місті Києві              

у листопаді 2022 року. 

   



 

 

5. Умови проведення Конкурсу 

5.1. Конкурс проводиться за розділами: 

- образотворче мистецтво; 

- поезія (вірші) присвячені значущим подіям захисту України. 

5.2. У розділі «Образотворче мистецтво» потрібно до 12 жовтня 2022 року 

зареєструвати кожен окремий малюнок за посиланням та заповнити всі пункти 

електронної форми заявки: https://forms.gle/YJi3hM5dr4GKLry86  

Техніка виконання малюнків довільна. Розглядаються, виключно, фотографії 

малюнків з чітким зображенням без додаткових написів, рамок, підписів і інших 

елементів доданих поверх фото, отриманого з камери. Ім’я файлу, що містить 

зображення повинно відповідати назві роботи, прізвищу та імені виконавця 

(наприклад робота Мироненка Сергія «Воїн» – «Воїн_Мироненко Сергій. jpg»). 

При реєстрації в графі «Посилання на фото» на кожний малюнок потрібно 

зробити окреме посилання на фото та обов’язково надати доступ (поставити галочку 

«Усі, хто має посилання можуть переглядати»). 

5.3. Поезію (вірші) надіслати до 12 жовтня 2022 року у форматі *.doc (шрифт Times 

New Roman) на електронну адресу lifest30@gmail.com 

Вірші повинні бути підписанні (в правому нижньому куту зазначається 

українською мовою наступна інформація:  назва вірша; прізвище, ім’я автора, вік 

виконавця; назва гуртка і закладу освіти, ПІБ керівника та контактний номер 

телефону). 

5.4. Роботи, що не відповідають тематиці та вимогам Конкурсу не 

розглядаються. 

5.5. Організатори мають право використовувати надіслані на Конкурс малюнки 

та вірші для розміщення на своїх сайтах, бордах у ЗМІ та інше. 

 

6. Визначення та нагородження переможців 

6.1. Оцінювання малюнків здійснюється за наступними критеріями: 

  відповідність обраній темі; 

  оригінальність; 

  техніка виконання;  

  композиційна досконалість. 

6.2. Оцінювання поезії (віршів) здійснюється за наступними критеріями: 

  відповідність обраній темі; 

  змістовність; 

  грамотність; 

  художній рівень. 

 6.3. Переможці визначаються у кожній віковій категорії окремо.  

 6.4. Роботи оцінюються за 10-бальною шкалою. 

 6.5. Журі Конкурсу обласного етапу формується Комунальним закладом 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»,  до складу якого 

включені представники організаторів, а також провідні фахівці у відповідному 

жанрі мистецтва. 

https://forms.gle/YJi3hM5dr4GKLry86


 

 

 6.6. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», відповідних ступенів. 

 6.7. Електронні дипломи переможців будуть розміщені на Сайті Палацу. 

 6.8. Роботи переможців беруть участь в фінальному етапі Всеукраїнського 

конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу», що відбудеться з 

11 по 29 листопада 2022 року в м. Київ. 
 

 


