Національна бібліотека України для дітей, Національна спілка художників
України, Видавництво «Vivat», ГО «Українська асоціація працівників бібліотек
для дітей», ТОВ «АВК КОНФЕКШІНЕРІ» та Київська державна академія
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука за
підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України
домовилися:
1. Організувати та провести Всеукраїнський конкурс дитячої творчості
«Незалежна і єдина — моя Україна!» до 30-річчя незалежності України (далі —
Конкурс) з березня по серпень 2021 р. відповідно до Указу Президента України
№459/2020 від 21 жовтня 2020 року «Про відзначення 30-ї річниці незалежності
України».
2. Конкурс провести згідно з Положенням про проведення Конкурсу (Додаток 1).
3. Затвердити Організаційний комітет (Додаток 2).
4. Затвердити Головне журі Конкурсу (Додаток 3).

Додаток 1.

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс дитячої творчості
«Незалежна і єдина — моя Україна!»
1. Загальні положення
1.1. Основними завданнями Конкурсу є утвердження в свідомості та почуттях
юних громадян патріотичних цінностей, переконань і поваги до своєї країни та її
Незалежності, українського народу, його культури, звичаїв та традицій; виявлення
і підтримка творчих здібностей у дітей; надання можливості для розвитку їх
творчого та інтелектуального потенціалу, розкриття дітьми власних думок і
світобачення через призму конкурсних робіт, проявляючи творчість, креативність
та оригінальність.
1.2. Мета Конкурсу — формування високої громадянської свідомості у дітей;
сприяння національно-патріотичному вихованню особистості, ідентифікації з
державою, її історією, культурою; сприяння збереженню народних та родинних
традицій, єдності і культурного розвитку нації.
1.3. Організаторами Конкурсу є Національна бібліотека України для дітей
(далі — НБУ для дітей), Національна спілка художників України, Видавництво
«Vivat», ГО «Українська асоціація працівників бібліотек для дітей», ТОВ «АВК
КОНФЕКШІНЕРІ» та Київська державна академія декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.
1.4. Обласні бібліотеки для дітей є співорганізаторами Конкурсу та
координаторами його проведення в областях.
1.5. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційних веб
сайтах НБУ для дітей, співорганізаторів та партнерів, а також у засобах масової
інформації.
1.6. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних
даних» № 2297-VІ від 1 червня 2010 року.
2. Умови Конкурсу
2.1. До участі у Конкурсі запрошуються діти віком 6-18 років.
2.2. Конкурс проводиться у трьох категоріях: малюнок; вишивка; аплікації.
2.3. Тематичними напрямами для підготовки конкурсних робіт є: історія
України, її героїчне минуле і сьогодення; події і постаті у боротьбі за
незалежність, національні традиції; державні символи.
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2.4. На Конкурс приймаються індивідуальні та колективні роботи.
2.5. Учасники Конкурсу готують конкурсну роботу, яка за змістом і жанром
відповідає загальній ідеї Конкурсу, дотримуючись наступних вимог:
- у категорії «Малюнок» — малюнки у довільній графічній, живописній
формах, виконані олівцями, фарбами чи фломастерами, у форматі А3;
- у категорії «Вишивка» — роботи на тканині, використовуючи різні техніки
вишивання у довільному форматі;
- у категорії «Аплікація»
— роботи з використанням будь-яких круп, насіння та додаткових природних
матеріалів у форматі А4 або А3
— роботи із застосовуванням будь-яких технік квілінгу у вигляді панно на
папері, тканині, пластику або дереві.
2.6. Конкурс проводиться з 1 березня по 24 серпня 2021 року у три тури:
перший — з 1 березня по 31 травня на місцевому рівні;
другий — з 1 червня по 10 липня на обласному рівні;
третій — з 11 липня по 24 серпня підсумковий в НБУ для дітей.
2.7. Критерії оцінки робіт: відповідність умовам та вимогам конкурсу; виразне
образно-асоціативне вирішення основної ідеї конкурсу; повнота розкриття теми;
естетичність та оригінальність рішень; нестандартність обраних матеріалів та
технічних прийомів; гармонійність і масштабність елементів.
2.8. Роботи надсилаються із зазначенням назви та обов’язковим коротким
повідомленням про автора: прізвище, ім’я, дата народження, домашня адреса,
контактний телефон (власний або батьків); для колективних робіт додати ПІБ та
контактний телефон керівника гуртка або студії.
2.9. До участі у Конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають умовам,
що визначені цим положенням.
3. Визначення та відзначення переможців Конкурсу
Конкурсні роботи оцінюються у трьох вікових групах:
- читачі-учні 1-4 класів;
- читачі-учні 5-8 класів;
- читачі-учні 9-11 класів.
3.2. Обласні журі Конкурсу до 10 липня 2021 року підводять підсумки та
визначають по одному переможцю кожної вікової групи серед індивідуальних та
колективних учасників у кожній категорії, у категорії «Аплікація» за двома
напрямами.
3.3. Роботи переможців другого туру надсилаються разом із протоколами до
головного Організаційного комітету (03190, м. Київ, вул. Януша Корчака, 60,
Національна бібліотека України для дітей) із поміткою Всеукраїнський конкурс
3.1.
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дитячої творчості «Незалежна і єдина, будь навіки, Україно!» не пізніше 13 липня
2021 року. Дата визначається за позначкою на поштовому штемпелі. Роботи,
надіслані пізніше вказаної дати, не розглядаються.
3.4. В кожній категорії серед індивідуальних та колективних робіт визначається
єдиний переможець Конкурсу за віковими групами.
3.5. Головне журі оцінює роботи, що надійшли від обласних журі, та до
23 серпня 2021 року визначає переможців.
3.6. Оголошення переможців відбудеться 24 серпня 2021 р.
3.7. Переможців Конкурсу буде відзначено Дипломами та пам'ятними призами.
4. Організаційний комітет і журі Конкурсу
4.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється головний
Організаційний комітет.
4.2. Для проведення першого і другого турів Конкурсу в регіонах України
створюються обласні, місцеві організаційні комітети та журі.
4.3. За підсумками роботи обласні журі складають протоколи із зазначенням
загальної кількості учасників та переможців у кожній категорії та віковій групі.
5. Зберігання та публікація робіт, надісланих на Конкурс
5.1. Творчі роботи, надіслані на Конкурс, авторам не повертаються, а
зберігаються в НБУ для дітей та можуть бути використані у її подальшій роботі.
5.2. Результати Конкурсу узагальнюються відповідним наказом головного журі,
оприлюднюються на офіційному сайті НБУ для дітей та у фахових друкованих
виданнях.
5.3. За результатами Конкурсу презентується виставка творчих робіт у НБУ для
дітей та у партнерів.
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