
 

 

                                 

 

 

 

   

 

      ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний конкурс дитячих малюнків на тему: 

«Майбутнє України в європейській родині»  
 

 

1. Мета конкурсу: 

Відповідно до українських законів, діти до 18 років не мають права голосу на 

виборах, але згідно зі ст. 13 ч.1 Конвенції ООН про права дитини, у них є «право вільно 

висловлювати свої думки в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів 

мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини». 

Головною метою конкурсу «Майбутнє України в європейській родині» є надання 

можливості дітям висловити свої думки  малюнками, проявляючи свою творчість, 

креативність та оригінальність. Також юні митці зможуть привернути увагу 

громадськості своїми художніми та дизайнерськими талантами.  

Головними завданнями конкурсу є: 

 Спонукання дітей до висловлювання власної думки через творчість про 

європейське майбутнє України. 

 Залучення підростаючого покоління до євроінтеграційної роботи в Україні. 

 Виявлення і відзначення найкращих мистецьких робіт конкурсантів. 

 

2.  Організатори конкурсу 

Організатором конкурсу є Міжнародна громадська організація «Україна-Польща-

Німеччина». Безпосередню організацію та проведення конкурсу здійснює Оргкомітет 

(див. додаток), суддівство – незалежне журі з числа представників громадських 

організацій та професійних художників, склад якого затверджується оргкомітетом. 

 

3. Учасники конкурсу 

Учасниками конкурсу є учні загальноосвітніх навчальних закладів Вінницької 

області, незалежно від їхнього типу, форми власності та підпорядкування. 

Учасником конкурсу може стати кожен учень Вінниччини. Конкурс буде 

проводитися у трьох категоріях: для учнів 1-4, 5-8 та 9-11 класів. 

  

4. Малюнок має висвітлювати такі теми: 

 Моє майбутнє – Україна європейська. 

 Місце України в об’єднаній Європі. 

 Європейське майбутнє держави в наших руках. 

Кількість робіт від однієї особи необмежена. Малюнки, що подаються на конкурс, 

мають бути надіслані на поштову адресу Вінницького обласного осередку МГО 

«Україна-Польща-Німеччина» до 1 травня 2014 року або передані голові районного 

(міського) осередку Товариства. 

Малюнки необхідно надсилати за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна 85, каб. 

28, з позначкою «на конкурс». 



Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0432) 35-62-45 (Савчук Олена 

Ярославівна). 

Підсумки конкурсу на кращий малюнок будуть підбиті під час заходів, приурочених 

Дню Європи в Україні.  

Рішення журі вважатиметься остаточним. 

Найкращі роботи будуть розміщені на виставкових стендах у м. Вінниці по вул. 

Соборній під час святкування Дня Європи. 

Оргкомітет зберігає за собою право вносити незначні зміни до умов конкурсу. Зміни 

будуть мати силу від моменту їх публікації на сайті Товариства www.ukrpolgerm.com 

 

5.Вимоги до оформлення матеріалів, що надсилаються на конкурс: 

 Малюнки виконуються на папері у форматі А1, А2, А3. 

 Малюнок виконується в будь-якому стилі. 

 Кожен малюнок складається з ілюстративної частини та тексту (слогану). 

 До малюнку додаються на окремому аркуші дані про автора: прізвище, ім’я, по 

батькові, рік народження, місце проживання, повна поштова адреса, назва та 

місце знаходження навчального закладу, клас, прізвище вчителя, що допомагав 

при створенні плакату, контактний номер телефону. 

Роботи, подані на конкурс, учасникам не повертаються, рецензії на них не надаються. 

 

6.Нагородження учасників конкурсу: 

Переможці конкурсу у кожній номінації нагороджуються грамотами та пам’ятними 

подарунками. 

Автори кращих робіт у віковій категорії 9-11 класів отримають безкоштовні путівки 

до Республіки Польщі. 

 

Оргкомітет  

із проведення обласного конкурсу дитячих малюнків на тему: 

«Майбутнє України в європейській родині» 

 

1. Гаврилов Олексій – голова Вінницького обласного осередку МГО «Україна – 

Польща – Німеччина», голова оргкомітету. 

2. Неприцький Олександр – доцент, кандидат історичних наук, директор 

Вінницького обласного Центру євроатлантичної інтеграції. 

3. Чорна Олена – заступник начальника Вінницького обласного управління освіти і 

науки облдержадміністрації. 

4. Савчук Олена – менеджер з питань співпраці з громадськими організаціями та 

євроклубами ВОО МГО «Україна – Польща – Німеччина». 

5. Цимбал Валентина – директор Центру естетичного виховання молоді. 

6. Мережко Володимир – начальник відділу зовнішніх зв’язків та промоції 

Вінницької обласної Ради. 

7. Бондар Людмила – викладач Вінницької дитячої художньої школи. 

http://www.ukrpolgerm.com/

