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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення обласного дитячого конкурсу 

 малюнків та фоторобіт з протидії насильству 

 

 

1. Це положення визначає порядок проведення обласного дитячого 

конкурсу малюнків та фоторобіт з протидії насильству (далі - Конкурс) в 

рамках реалізації Комплексної обласної програми з оздоровлення та відпочинку 

дітей, сімейної, ґендерної політики та протидії торгівлі людьми на 2017-2021 

роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради від 26 січня 2017 року 

№ 57. 

 

2. Конкурс проводиться з метою залучення уваги громадськості до 

трьох актуальних проблем: насильства в сім'ї, торгівлі людьми і будь-яким 

проявом гендерної дискримінації шляхом опосередкованого звернення до його 

представників через дитячу аудиторію. 

 

3. Завдання  Конкурсу :  

залучення дітей віком від 4 до 18 років до привернення уваги суспільства 

до прав дитини; 
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          виховання толерантної ненасильницької поведінки у дітей дошкільного та 

шкільного віку; 

популяризація загальнолюдських та сімейних цінностей; 

підвищення рівня обізнаності дітей до проблеми торгівлі людьми та 

ризиків нелегального працевлаштування як в Україні, так і за її межами; 

виховання високих моральних якостей та відповідального ставлення до 

оточуючих; 

розвиток творчого потенціалу дітей, виявлення та підтримка талановитих 

дітей. 

   

4. Організаторами Конкурсу є: 

Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної 

державної адміністрації, Комунальний заклад «Запорізький обласний центр 

соціально-психологічної допомоги» Запорізької обласної ради. 

До участі в організації та проведенні Конкурсу можуть залучатися 

місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, благодійні 

фонди, об’єднання громадян та інші заінтересовані  установи й організації (за 

згодою). 

 

5. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів 

та вихованців дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладів. 

 

          6. Конкурс проводиться за чотирма віковими категоріями та шістьма 

номінаціями: 

для дітей віком від 4 до 6 років – номінація «Кращий малюнок на тему: 

«Безпека навколо мене»; 

для дітей віком від 7 до 10 років – номінація «Кращий малюнок на тему: 

«Світ без насильства»; 
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для дітей віком від 11 до 15 років – номінація «Кращий малюнок на тему: 

«Зупинимо насильство разом» та номінація «Краща фоторобота на тему: 

«Подорожуй безпечно»; 

для дітей віком від 16 до 18 років (включно) – номінація «Кращий 

малюнок на тему: «Ці руки не скривдять» та номінація «Краща фоторобота на 

тему: «Торгівля людьми – це злочин проти свободи і гідності людини». 

 

7. На Конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні творчі 

роботи, що відповідають тематиці Конкурсу. Роботи, надіслані на Конкурс, не 

рецензуються. Від кожного учасника приймається не більше 3-х робіт. 

Не допускаються до участі у Конкурсі та не розглядаються колективні 

роботи та роботи, що не містять інформацію про учасника Конкурсу. 

Малюнки подаються на Конкурс форматом А4 (стандартний альбомний 

лист) виконані олівцями, фломастерами, олійним, акварельними фарбами чи 

гуашшю.  

Фотороботи подаються на Конкурс будь-якої техніки виконання, формату 

не менш ніж 21*30 см.  

Роботи мають бути наклеєні на картон чи щільний аркуш паперу, 

дозволяється робити аплікації та витинанки, як частину художньої роботи. 

           

8. На зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити: 

 назву роботи; 

 прізвище, ім’я, по батькові вік та адресу автора; 

 найменування навчального закладу, контактний телефон його керівника. 

        

 9. Конкурс проводиться в три етапи з 20 листопада по 10 грудня: 

1-й етап Конкурсу (15 – 20 листопада) - надання творчих робіт для участі 

у Конкурсі; 

2-й етап Конкурсу (20 – 25 листопада) -  визначення кращих робіт, які 

будуть представлені на виставці, визначення переможців Конкурсу у кожній 

віковій категорії та номінації; 
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3-й етап Конкурсу (25 листопада – 10 грудня) - виставка кращих Робіт 

Конкурсу, урочисте  нагородження переможців Конкурсу. 

 

10. Для забезпечення об’єктивності оцінювання робіт учасників та 

визначення переможців Конкурсу утворюється журі, до складу якого входять 

мистецтвознавці та представники органів  соціального захисту населення, 

засобів масової інформації, місцевих органів виконавчої влади, установ та 

організацій (за згодою). 

           

11. Обов’язки голови, секретаря та членів журі: 

голова журі – організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, 

бере участь у визначенні переможців  Конкурсу, затверджує список переможців  

Конкурсу;  

секретар журі – забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення 

документів та матеріалів Конкурсу; 

члени журі – забезпечують об’єктивність оцінювання під час проведення 

Конкурсу, заповнюють оцінювальні протоколи, визначають переможців 

Конкурсу. 

 

12. Роботи учасників Конкурсу оцінюються за п’ятибальною шкалою. 

Критерії оцінювання творчих робіт: 

 актуальність та повнота розкриття теми; 

 авторська позиція; 

 оригінальність оформлення; 

 ступінь самостійності автора у виконанні роботи; 

 якість роботи; 

 естетичний вигляд роботи. 

 

13. Переможці конкурсу визначаються журі в кожній віковій категорії 

відповідно до критеріїв оцінювання та за відповідним напрямом творчих робіт. 

Переможці нагороджуються почесними грамотами та подарунками. 
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Підсумки Конкурсу оголошуються не пізніше 10 грудня. Нагородження 

переможців відбувається в урочистій обстановці. 

 
 
Виконуючий обов’язки 
директора Департаменту 
соціального захисту населення  
Запорізької обласної державної 
адміністрації                                                                             К. Ю. Кривошей 


