
УВАГА КОНКУРС!

Оголошується  обласний  конкурс  творів  епістолярного  жанру  серед  учнів 
загальноосвітніх  навчальних  закладів  “Пам'ять  наших  сердець”,  який  буде 
проходити з 01 грудня 2013 року по 30 квітня 2014 року. 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення обласного  конкурсу творів епістолярного жанру серед 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів  “Пам'ять наших сердець”

1.Загальні положення
1.1  У  рамках  проведення  Всеукраїнської  естафети  пам'яті  “Слава 

визволителям України”,  обласної  естафети  пам'яті  та  акції  “Зірка  пам’яті”,  з 
метою  вшанування  пам'яті  полеглих  у  боротьбі  за  визволення  території 
Кіровоградської  області  від  фашистських  загарбників  і  виховання  у 
підростаючого  покоління  шанобливого  ставлення  до  ветеранів  війни  і 
збереження  пам'яті  про  Перемогу,  Кіровоградська  обласна  рада  за  участі 
департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації 
оголошує  з 01 грудня 2013 року по 01 травня 2014 року обласний конкурс 
творів епістолярного жанру серед  учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
“Пам'ять наших сердець”.

2. Мета конкурсу
Пропагування  патріотичних  цінностей,  шанобливого  ставлення  до 

ветеранів війни, любові до Батьківщини.

3. Умови конкурсу
3.1.Конкурс проводиться у два етапи. 
Перший  етап  Конкурсу  −  місцевий  (конкурси  в  районах  та  містах 

Знам'янці,  Кіровограді,  Олександрії,  Світловодську)  проводиться  з  01  грудня 
2013 року до 31 березня 2014 року. 

Другий етап – фінальний, на якому розглядатимуться твори, що посіли 
перше місце в місцевих конкурсах області.  Він  триватиме з  01 по 30 квітня 
2014  року.

Підведення підсумків та оголошення переможців конкурсу проводяться до 
Дня Перемоги (9 травня 2014 року).

3.2. Учасниками Конкурсу є школярі загальноосвітніх навчальних закладів 
віком  від  10  до  17  років  (критерієм  для  встановлення  віку  учасника  є  дата 
початку конкурсу), які у визначений  термін надсилають власні конкурсні твори 
на адресу журі, а саме: 

для учасників І етапу  Конкурсу - адреса відповідної місцевої  ради;
для учасників ІІ етапу обласного конкурсу - Кіровоградська обласна рада, 

площа Кірова, 1, м.Кіровоград, 25022.
Конверт має бути “Пріоритетний” з  позначкою “Конкурс”,  який можна 



запитувати  в  будь-якому  відділенні  зв'язку  Кіровоградської  області.  Зразок 
правильного заповнення конверту додається (додаток 1).

3.3. Конкурсний твір оформляється у формі власноруч написаного листа 
учаснику Великої Вітчизняної війни 1941-1945 роки,  обсягом  до 800 слів.

Твір має містити такі елементи:
адреса адресата (може бути вигаданою);
вітання;
зміст  листа,  пов'язаний  із  подіями  Великої  Вітчизняної  війни, 

визволенням території Кіровоградської області від фашистських загарбників;
закінчення  (наприклад:  З  повагою,  З  любов’ю,  З  найкращими 

побажаннями тощо); підпис.
3.4 Учасник Конкурсу разом із твором має надіслати: 
копію  свідоцтва  про  народження  або  паспорта;  копію  довідки  про 

присвоєння  ідентифікаційного   номера  (власного  чи  одного  з  батьків), 
підписану згоду на обробку персональних даних;  

домашню  адресу;  назву  та  адресу  навчального  закладу  (школи),  клас 
(група), де навчається; номер телефону (власний чи одного з батьків);

своє фото (9 см х 12 см). 
3.5.  Учасник Конкурсу несе відповідальність за  достовірну інформацію 

про власне авторство твору. 
3.6. Роботи, що не матимуть контактної інформації та зазначених в умовах 

документів, не розглядатимуться. 
3.7 Особисті  дані  про учасників Конкурсу не розголошуватимуться без 

згоди учасників.
3.8. Останній термін відправлення конкурсного твору на вказану адресу  – 

31 березня 2014 року, що має підтвердити відбиток календарного штемпеля на 
конверті, отриманому журі.

3.9. Роботи не рецензуються.
3.10. Подання роботи означає згоду автора на всі умови Конкурсу. Скарги 

на організацію або результати конкурсу не розглядаються.
3.11.  Для підбиття підсумків другого етапу конкурсу в Кіровоградській 

обласній  раді  затверджується  склад  журі,  до  якого  залучаються  (за  їхньою 
згодою) представники письменницьких, журналістських  та освітянських кіл.

Засідання журі веде голова журі або його заступник.
Засідання журі  є  правомочним за  умови присутності  на  засіданні  двох 

третин  від  його  загального  складу.  Рішення  журі  приймається  простою 
більшістю  голосів.  Свої  обов'язки  члени  журі  виконують  на  громадських 
засадах.

4. Критерії конкурсних оцінок.
Оцінка робіт здійснюється за такими критеріями:
повнота розкриття теми;
особистий погляд на світ і проблеми, пов’язані з темою конкурсу;
оригінальність творчого задуму;
змістовність,
щирість;



логічність та самостійність викладу матеріалу; 
грамотність.

5. Порядок підбиття підсумків конкурсу та заохочення переможців.
5.1.  Члени  журі  Конкурсу  оцінюють  роботи  конкурсантів  шляхом 

підрахунку  балів.  Оцінки  виставляються  за  критеріями  оцінювання, 
визначеними  пунктом  4  даного  Положення,  за  10-бальною  шкалою.  За 
підсумками  роботи  журі  конкурсу  складається  протокол  засідання,  в  якому 
зазначаються переможці конкурсу та результати оцінювання.

5.2. Переможцем Конкурсу стають ті з учасників, які наберуть найбільшу 
кількість балів. Якщо дві або більше роботи набрали рівну кількість балів, тоді 
вибір призера Конкурсу проводиться на основі додаткового голосування членів 
журі.

5.3.  Для  відзначення  переможців  першого  етапу  Конкурсу 
встановлюються три призових місця та виплачуються грошові винагороди за 
розмірами сум, встановлених місцевими радами.

5.4. Для відзначення переможців другого етапу Конкурсу встановлюються 
три призових місця та виплачуються такі грошові винагороди:

І місце  –  1000 грн;
ІІ місце  –  700 грн;
ІІІ місце  –  500 грн.
Загальна сума становить 2200 грн. 
Переможцям другого етапу вручаються дипломи Кіровоградської обласної 

ради.
5.5.  Про  результати  обласного   конкурсу  творів  епістолярного  жанру 

серед  учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  “Пам'ять  наших  сердець” 
буде повідомлено громадськість на офіційному сайті Кіровоградської обласної 
ради та через інші друковані й електронні засоби масової інформації, а також 
призерам конкурсу особисто.

5.6.  Твори,  що  надійдуть  на  конкурс,  та  супровідні  документи  до  них 
відправникам не повертаються.

6. Фінансування видатків для відзначення переможців другого етапу 
обласного  Конкурсу,  здійснюється  за  рахунок  витрат,  передбачених  обласній 
раді у 2014 році.



ЗРАЗОК
правильного заповнення конверта “Пріоритетне” “Конкурс”

Іванова Оксана Миколаївна
вул. Гоголя, буд. 35, кв. 17  
селище Олександрівка         
Олександрівського району  
Кіровоградської області      
27300      

Адреса одержувача, індекс

журі обласного конкурсу      
Кіровоградська обласна рада
плоша Кірова, буд. 1              
м. Кіровоград                          


