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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення обласного туру Всеукраїнського 

конкурсу есе «Діти єднають Україну» 

  

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу есе «Діти єднають Україну» (далі – Конкурс). 

 1.2. Всеукраїнський конкурс есе «Діти єднають Україну» проводиться за 

ініціативи Національної бібліотеки України для дітей спільно з обласними 

бібліотеками для дітей.  

1.3. Організаційно-методичне забезпечення Обласного туру здійснює 

Миколаївська обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна (далі – 

Бібліотека). Телефон для довідок: (0512) 37-66-44 

1.4. Мета Конкурсу -  формування у майбутнього покоління високої 

громадянської свідомості та  знань  про   історію   України, сприяння 

національно - патріотичному вихованню особистості. 

1.5. Основними завданням конкурсу є плекання у молодого покоління 

почуття української ідентичності та національної  самосвідомості, турботи 

про свій народ; виявлення та стимулювання творчо обдарованих дітей та 

підлітків, зацікавлених у становленні України як правової, демократичної, 

соціальної держави. 

1.6. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VI. 

1.7. До інформаційного супроводу  обласного туру  Конкурсу залучаються 

районні, міські бібліотеки для дітей, бібліотеки ЦБС області та бібліотеки 

об`єднаних територіальних громад. 

 

2.   Терміни  проведення Конкурсу 

2.1. У Конкурсі беруть участь діти з районних, міських бібліотек для дітей, 

бібліотек  ЦБС області та бібліотек об`єднаних територіальних громад у 2-х 

вікових категоріях: 

- читачі-учні 10-14 років; 

- читачі-учні 15-18 років. 

 2.2.  Конкурс проводиться з  08 січня по 02  квітня  2019 року  у три тури: 

-  на районному рівні з 08 січня по 15 лютого 2019 року;  
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-  на обласному рівні з 16 лютого 2019 року по 20 лютого 2019 року;  

- підсумковий — на всеукраїнському рівні з 21 лютого по 02  квітня  

2019 року в місті Києві. 

2.3. До 15 лютого 2019 року бібліотека - учасниця подає до Миколаївської 

обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна есе переможця районного 

туру. 

2.4. На обласному рівні з 16 лютого 2019 року по 20 лютого 2019  року  в 

Обласній бібліотеці для дітей імені В. О. Лягіна визначаються переможці 

обласного туру. 

 

3.   Вимоги до есе 

3.1. Есе виконується в електронному форматі друкованим обсягом не більше 

двох аркушів формату А4, шрифтом Times New Roman, 1,5 інтервалом, 14 

кеглем. 

3.2. На конкурс приймаються індивідуальні роботи українською мовою. 

3.3. Після підведення підсумків районного туру, конкурсні роботи з коротким 

повідомленням про автора: прізвище, ім’я, вік, домашня адреса та телефон, 

які не входять до обсягу есе, направляються на електронну адресу обласної 

бібліотеки для дітей (E-mail: odbmetodist@ukr.net). 

3.4. До участі у конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають 

умовам, що визначені  цим положенням, є плагіатом робіт інших авторів, 

подані після завершення терміну прийому робіт на конкурс. 

 

4. Організаційний комітет і журі Конкурсу 

4.1.Для проведення обласного туру Конкурсу в  обласній бібліотеці для дітей  

створюється обласне журі, яке виконує функції організаційного комітету.  

 4.2. Журі обласного туру Конкурсу оцінює роботи учасників конкурсу та 

визначає переможців обласного туру. 

 

5.   Визначення переможців Конкурсу 

5.1. Обласне журі Конкурсу підбиває підсумки обласного туру та  визначає  по 

3 переможці  у кожній віковій категорії до 20 лютого 2019 року. 

5.2. Конкурсні матеріали обласного туру з протоколами надсилаються до 

головного організаційного комітету (Е-mail: metodist@chl.kiev.ua) з поміткою 

«Всеукраїнський конкурс есе «Діти єднають Україну» не пізніше 22 лютого. 

Роботи, надіслані пізніше вказаної дати, не розглядаються. 

mailto:odbmetodist@ukr.net
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5.3. Для переможців обласного туру Конкурсу у кожній віковій категорії 

встановлюються перше, друге, третє місця. 

 

6.  Підведення підсумків конкурсу: 

6.1.  Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та подарунками.  

6.2. Обласна бібліотека для дітей ім. В. О. Лягіна складає зведений 

інформаційний звіт про проведення Конкурсу і розміщує його в ЗМІ, на сайті 

Обласної бібліотеки для дітей ім. В. О. Лягіна, а також здійснює 

інформаційний супровід ходу Конкурсу. 

 

 

Директор обласної бібліотеки  

для дітей ім. В. О. Лягіна                                                   Т. А. Жайворонок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 


