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І. Загальні положення 

1. Це положення визначає порядок організації та проведення обласного конкурсу серед 

юних читачів «Я майбутнє Донеччини» (далі - Конкурс). 

2. Засновником Конкурсу є управління культури і туризму Донецької обласної державної 

адміністрації (далі - Управління), організатором - комунальний заклад культури 

«Донецька обласна бібліотека для дітей» (далі – ДОБД). 

3. Мета та завдання конкурсу: 

- формування у майбутнього покоління високої громадянської свідомості; 

- сприяння національно-патріотичному розвиткові особистості, ідентифікації з 

державою і рідним краєм, їх історією, культурою та розвитком; 

- реалізація дитячої літературної творчості, заохочення дітей та підлітків до створення 

перших якісних літературних робіт та спонукання їх до реальних кроків у літературному  

майбутньому своєї країни та Донецького регіону; 

- утвердження в свідомості та почуттях юних громадян патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до своєї країни та регіону, українського народу, його культури, звичаїв 

та традицій; 

- стимулювання пізнавальної активності і самостійності у дітей та підлітків, спонукання 

учасників до літературної творчості. 

 

ІІ. Учасники Конкурсу 

 

2.1 До участі у Конкурсі запрошуються діти з Донецької області у 2-х вікових категоріях: 

- читачі-учні (вихованці) 9-12 років; 

- читачі-учні (вихованці) 13-18 років. 

2.2 Учасники Конкурсу кожної номінації та вікової категорії готують роботу, яка має 

бути оформлена належним чином, за змістом і жанром відповідати темі авторського бачення 

майбутнього Донеччини. 

2.3 Репертуарні вимоги до конкурсантів: 

- на Конкурс приймаються тільки оригінальні авторські твори (есе, новели, розповіді, вірші, 

байки, тексти пісень);  

- обсяг роботи для прози (2-3 аркуша); 

- літературні твори мають бути написані українською мовою; 

- витрати на проїзд учасників – переможців до місця проведення конкурсу та у зворотному 

напрямку здійснюються за рахунок сторони що відправляє, або за власний рахунок; 

2.4 Вимоги до оформлення роботи:  

- друкований текст (аркуш А-4, шрифт 14, міжстроковий інтервал 1,15); 

- поетичні та прозові твори надсилаються електронною поштою на електрону адресу ДОБД 

(metod.dobd@gmail.com ),  до твору додається заявка-анкета згідно з додатком 1 до 10 серпня 

2021 р.  

-телефони для довідок: (0629) 34-80-00; 067-862-06-64 – Ірина Миколаївна, методист 

провідний відділу науково-методичної роботи та бібліотечного маркетингу ДОБД. 

2.5 Учасникам при собі мати копію паспорта 1-3 стор. (при наявності), копію 

ідентифікаційного коду. 

2.6 До участі у Конкурсі не допускаються роботи, якщо: 

 - містять матеріал, якій принижує гідність окремої людини чи групи людей, їхню 

національну, конфесійну та соціальну приналежність, пропагують жорстокість; 
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-   вони не відповідають умовам, що визначені цим положенням. 

 

ІІІ. Порядок проведення конкурсу 

 

3.1 Конкурс проводиться один раз на рік. Терміни та місце проведення Конкурсу 

визначаються наказом Управління.  

3.2 Конкурс є відкритим. Конкурс проводиться у трьох номінаціях:  

- «Моя мрія» 

- «Думи про патріота» 

- «Мій рідний крає – славлю я тебе!». 

3.3. Учасники  Конкурсу  кожної  вікової  категорії  готують  прозовий  або поетичний твір, 

малюнок  який за темою відповідає певній номінації.   

3.4 Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на сайті Управління, ДОБД, на 

сайтах бібліотек Донецької області, які брали участь у Конкурсі, а також у інших засобах 

масової інформації.  

3.5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з 

урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

ІV. Організаційний комітет і журі Конкурсу 

4.1 Для проведення Конкурсу в області створюються місцеві організаційні комітети. 

4.2 Для визначення переможців у обласному турі Конкурсу створюється журі, склад 

якого затверджується наказом Управління. До складу журі входять представники 

організатора Конкурсу, письменники, представники громадських організацій (за згодою). 

4.3 Журі Конкурсу знайомиться з творами конкурсантів і визначає переможців за такими 

критеріями оцінювання: 

- відповідність змісту твору запропонованій темі; 

- актуальність; 

- особливості авторського стилю; 

- оригінальність сюжету; 

- культура мови. 

4.4 Конкурсна робота оцінюється за 5-ти бальною системою. 

4.5 Рішення Журі оформлюється протоколом, оскарженню чи перегляду не підлягає. 

V. Визначення та відзначення переможців Конкурсу 

5.1 Обласне журі Конкурсу підбиває підсумки та визначає по три переможця у кожній 

номінації та віковій категорії до 01 вересня 2021 року. 

5.2 Конкурсні матеріали обласного туру (малюнки) надсилаються до ДОБД з адресною 

доставкою (за адресою: 87555, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, 29)  та поміткою 

«Конкурс «Я майбутнє Донеччини» до 10 серпня 2021 року. Дата визначається за позначкою 

у електронному листі  чи поштовому штемпелі. Роботи, надіслані пізніше вказаної дати, не 

розглядаються. 

5.3 Для переможців Конкурсу в кожній номінації та віковій категорії встановлюються 

перше, друге, третє місця. 

5.4 Головне журі оцінює роботи та до 01 вересня 2021 року визначає переможців. 

5.5 Переможцям Конкурсу вручаються дипломи і нагороди. 

5.6 Нагородження переможців Конкурсу відбувається на базі ДОБД. 



5.7 За ініціативою спонсорів, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм 

власності, та за погодженням із журі Конкурсу можуть додатково встановлюватися 

заохочувальні премії, призи, інші відзнаки. 

 

VІ. Зберігання та публікація робіт надісланих на Конкурс 

6.1 Творчі роботи, надіслані на Конкурс, авторам не повертаються, а зберігаються в 

ДОБД  та можуть бути використані за згодою автора у її подальшій роботі. 

6.2 Результати Конкурсу узагальнюються відповідним рішенням обласного журі та 

оприлюднюються на сайті: Управління культури і туризму Донецької обласної державної 

адміністрації, ДОБД, на сайтах бібліотек Донецької області – учасниць Конкурсу,  

у регіональних ЗМІ та професійному журналі «Бібліотека у форматі «Д». 

6.3 За результатами Конкурсу готується виставка творчих робіт (малюнків) та збірка 

прозових та поетичних творів.  

VІІ. Фінансування конкурсу 

7.1. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок джерел не заборонених чинним 

законодавством.  

7.2  Проїзд дітей до місця нагородження за рахунок сторони, що відправляє, за власний 

рахунок, а також за рахунок коштів спонсорів та зацікавлених громадських організацій, 

благодійних внесків та коштів незаборонених законодавством. 

 

 

 

 

 

 

Директор комунального закладу культури 

«Донецька обласна бібліотека для дітей»      Ю.С. Василенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 1 

до Положення про проведення 

обласного конкурсу серед юних 

читачів "Я- майбутнє Донеччини" 

(пункт 2.4 розділу ІІ) 

 

Заявка на участь у обласному конкурсі серед юних читачів "Я- майбутнє 

Донеччини" 

 

                                  Відомості про учасника (заповнюються учасником) 

Прізвище, ім’я 

та по-батькові 
 

Вік   

Електронна адреса  

Поштова адреса  

Контактні телефони 

(з кодом міста або мобільного 

оператора) 

 

В якій бібліотеці читає 

(повна назва бібліотеки) 
 

Конкурсний твір (робота) 

  

Назва твору (роботи), жанр 

(вірш, оповідання, пісня тощо) 

  

 

Рік створення роботи 

  
 

Номінація 

  
 

Якщо потрібно забронювати 

житло, повідомте про це 

завчасно 

 

  

«Із правилами участі у Конкурсі та з усіма пунктами Положення згоден (згодна), 

погоджуюся на оприлюднення, розповсюдження, публічний показ надісланих робіт в межах 

інформаційної підтримки Конкурсу» 

  

Дата заповнення заявки 

«____»  ________________ 20__р.                         Підпис __________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 Додаток 2 

до Положення про проведення 

обласного конкурсу серед юних 

читачів «Я- майбутнє Донеччини» 

(пункт 4.1 розділу IV) 

 

 

Склад обласного оргкомітету та журі конкурсу «Я майбутнє Донеччини» серед 

юних відвідувачів бібліотек області 

 

Точена Вікторія  

Володимирівна 

Начальник управління культури і туризму Донецької 

обласної державної адміністрації   

Василенко Юлія 

Станіславівна 

Директор комунального закладу культури «Донецька 

обласна  бібліотека для дітей» 

Козінченко Лілія 

Володимирівна  

Заступник директора з науково-методичної діяльності 

комунального закладу культури «Донецька обласна  

бібліотека для дітей» 

Бахман Ганна 

Леонідівна 

Заступник директора по роботі з дітьми ЦСПБ м. 

Краматорськ, керівник ДЦБ ім. Пушкіна  

Купрієнко В’ячеслав 

Миколайович 

Лауреат міжнародних фестивалів, письменник, автор 

виконавець  пісень, член НСПУ, волонтер (м. Київ) 

  

Волкова Ірина  

Ігорівна  

Директор  Маріупольський міський 

Центр сучасного мистецтва і культури ім. А.І. Куїнджі  

Стоміна Оксана 

Олександрівна 

Громадська діячка, поет, Лауреатка літературної премії 

імені Юрія Каплана, літературної премії «Слов'янські 

традиції», міжнародного фестивалю «Дорога до Храму» 

(м. Маріуполь) 

  

 


