
Додаток  1 
до наказу КПНЗ «Київський центр  
дитячо-юнацького туризму, краєзнавства  
та військово-патріотичного виховання» 
від «08»  10   2021 р. №   67 . 

 
Умови 

проведення ІІІ літературного конкурсу учнівської молоді м. Києва 
«Тобі, Україно, моє слово і діло!» 

 
І. Мета та завдання конкурсу 

Мета: літературний конкурс учнівської молоді м. Києва «Тобі, Україно, 
моє слово і діло!» (далі – Конкурс) спрямований на виявлення та підтримку 
талановитих, обдарованих дітей та молоді, виховання вільної та 
цілеспрямованої особистості, активної у виборі власної життєвої позиції, з 
почуттям національної гідності та гордості, високої духовної культури, поваги 
до духовних скарбів українського народу, її мови, історії, культури, традицій. 

 Завдання: 
• популяризація дитячої поетичної та письменницької творчості; 
• популяризація рідної мови через мистецтво; 
• активізація творчого потенціалу дітей та молоді; 
• виховання патріотизму, національної гордості, любові до рідного слова та 

мови; 
• залучення учнівської молоді до участі у мистецькому житті країни; 
• формування молодої генерації творчої еліти України. 

 
ІІ. Учасники Конкурсу 

До участі в Конкурсі запрошуються здобувачі освіти 1-11 класів закладів 
освіти міста Києва, вихованці позашкільних та дитячих громадських 
організацій відповідного віку. 

 
ІІІ. Керівництво Конкурсом 

Загальне керівництво Конкурсом здійснює КПНЗ «Київський центр 
дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного 
виховання» за підтримки Департаменту освіти і науки виконавчого органу 
київської міської ради (КМДА). 

 
ІV. Терміни і порядок проведення конкурсу 

Учасники у період з 18 жовтня по 22 листопада 2021 р. надають на 
розгляд журі поетичні та прозові (малого жанру: есе, етюд, оповідання тощо) 
твори за такими тематичними напрямами:  

1) «Оспівую землю мою» (краса рідного краю; природне багатство 
України); 

2) «Історії подих живе в сьогоденні» (переможні баталії українців у борні 
за свободу країни, легендарні захисники минувшини); 

3) «Вірні нащадки славетних пращурів» (сучасні воїни-захисники рідної 
землі, миротворці, волонтери тощо); 



4) «Духовні скарби нації» (обряди, звичаї, культові споруди, морально-
ціннісні здобутки українського народу тощо); 

5) «Вітер мандрів» (враження від екскурсій, подорожей, мандрівок); 
6) «Емоції життя» (морально-чуттєва сфера спілкування, стосунки між 

людьми (дружба, любов, розуміння, взаємоповага тощо); 
7) «Вигадані історії» (небилиці, фентезі, фантастика). 
Учасник Конкурсу в електронному вигляді на цифрових носіях або на 

електронну пошту КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 
краєзнавства та військово-патріотичного виховання» (kraeznavmcdut@ukr.net  з 
позначенням у темі листа «Літературний конкурс») представляє 1 власний 
твір (українською мовою). Обсяг – до 3 сторінок, друкованих на комп’ютері 
(шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,0). У 
супровідному листі слід вказати своє прізвище, ім’я, по батькові, клас та номер 
школи, район міста, де навчається автор, контакти учасника, закладу.  
 Кількість учасників від одного освітнього закладу, громадської 
організації необмежена.  

Оприлюднення результатів конкурсу відбудеться 03 грудня 2021 року на 
сайті центру за посиланням http://www.uacenter.info . 

З питань організації та проведення літературного конкурсу можна 
звертатися за телефоном:  529-30-02 (контактна особа - Кордон Олена). 

 
V. Підведення підсумків та нагородження 

 За результатами розгляду творів членами журі Конкурсу визначаються 
переможці та призери конкурсу у номінаціях за тематичними напрямами:  

1) «Оспівую землю мою»; 
2) «Історії подих живе в сьогоденні»;  
3) «Вірні нащадки славетних пращурів»; 
4) «Духовні скарби нації»;  
5) «Вітер мандрів»; 
6) «Емоції життя»; 
7) «Вигадані історії». 
Переможцем конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів. 

Призерами конкурсу є учасники, які за кількістю балів посіли друге та третє 
місця. 

Враховуватиметься рівень пропонованого авторського твору: його ідея та 
зміст; майстерність у використанні художніх засобів, прийомів; грамотність 
автора; оригінальність думки і почуттів тощо. 

Учасники, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються дипломами КПНЗ 
«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-
патріотичного виховання». 

Роботи з плагіатом знімаються з конкурсу. 
Найкращі твори будуть опубліковані окремим збірником. 
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