
УМОВИ 

проведення міського конкурсу історичних постерів  

учнівської молоді м. Києва, присвяченого Дню пам’яті Героїв Крут  

 

I. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗАХОДУ 

- формування почуття патріотизму у підростаючого покоління; 

- підготовка молоді до виконання конституційного обов’язку щодо захисту 

Держави і служби в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, 

створених відповідно до чинного законодавства України; 

- виховання майбутніх захисників України у бойових традиціях українського 

народу та Збройних Сил України; 

- удосконалення системи військово-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді м. Києва; 

- підготовка до конкурсних етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»). 

 

ІІ. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ 

До участі у конкурсі запрошуються учні, вихованці закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, клубів, дитячих громадських організацій  

м. Києва.  

У конкурсі історичних постерів бере участь три роботи від Закладу – по одній 

у кожній віковій категорії (молодша вікова (6-10 років), середня вікова (11-14 років) 

та старша вікова (15-17 років). 

 

ІІІ. ОРГАНІЗАТОРИ ЗАХОДУ 

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та 

військово-патріотичного виховання» за сприяння Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

 

ІV. УМОВИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК ТА РОБІТ НА КОНКУРС  

Від учнів, вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти, 

клубів, дитячих громадських організацій м. Києва подається заявка за встановленим 

зразком (форма додається), сканкопія чи фото історичних постерів, фото авторів з 

роботою.  

  



ЗАЯВКА 

на участь у міському конкурсі історичних постерів  

учнівської молоді м. Києва, присвяченого Дню пам’яті Героїв Крут 

від ________________________________________________________________ 
(назва закладу загальної середньої та позашкільної освіти, клубу,  

дитячої громадської організацій м. Києва – заявника) 

 

№ 

з/п 

Вікова 

категорі

я 

ПІБ 

авторів 

Дата 

народженн

я 

авторів 

Заклад 

освіти, 

клас, ГО 

тощо 

ПІБ 

керівн

ика 

Посада 

керівника 

Контакти 

керівника 

Електрон

на адреса 

учасника 

 

1. Молодш

а вікова 

(6-10 

років) 

  

 

     

2. Середня 

вікова 

(11-14 

років) 

       

3. Старша 

вікова 

(15-17 

років) 

       

Керівник закладу/організації___________    /______________________/ 
                                                                     (підпис)                         (ПІБ)              М.П. 

 

Роботи подаються з 24 по 27 січня 2022 р. в електронному вигляді на адресу: 

nvpv2020@ukr.net. Суддівська комісія не приймає документи, які не відповідають 

встановленій формі. 

Рішення суддівської комісії є остаточним. 

Довідкова інформація: (066) 369-93-21, Петренко Богдан Андрійович, 

завідувач відділу національного та військово-патріотичного виховання КПНЗ 

«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання». 

 

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ  

І НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Змагання проводяться відповідно до Умов та Додаткових умов.  

Під час відсудження робіт відбувається Інтернет-голосування (позитивні 

«вподобайки»). Для цього у день подання документів та конкурсних матеріалів 

відбувається розміщення робіт на сторінці Закладу у Фейсбуці 

(https://www.facebook.com/uacenter.info). Завершення голосування – 31.01.2022 о 

10.00 год. Також відбувається оцінювання робіт суддівською комісією. 



Переможці та призери визначаються окремо у різних вікових категоріях, 

нагороджуються медалями, грамотами Київського центру дитячо-юнацького 

туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання. 

 

VI. ФІНАНСУВАННЯ ЗМАГАНЬ 

Витрати на нагородження переможців та призерів здійснюються за рахунок 

КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-

патріотичного виховання» в межах затвердженого кошторису витрат на 2022 рік. 

Витрати на участь команд у конкурсах – за рахунок установи, що направляє 

роботи. 

 

  



ДОДАТКОВІ УМОВИ  

 

міського конкурсу історичних постерів учнівської молоді м. Києва, 

присвяченого Дню пам’яті Героїв Крут  

 

До участі у конкурсі запрошуються учні, вихованці закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, клубів, дитячих громадських організацій  

м. Києва. 

На конкурс подаються сканкопії чи фото постеру та фото авторів з роботою. У 

конкурсі історичних постерів бере участь три роботи від Закладу – по одній у 

кожній віковій категорії (молодша вікова (6-10 років), середня вікова (11-14 років) 

та старша вікова (15-17 років). 

Сканкопії історичних постерів та фото виконавців з роботами повинні бути 

навиліт, без полів, псевдопаспарту і рамок (без стискання, якість 300 dpi того ж 

розміру, що й надана робота); копія роботи не повинна містити комп’ютерну 

графіку, елементи монтажу, колажу, підписи, дати. Розмір постеру довільний (не 

менше формату А-4). 

Конкурсні постери повинні відповідати наступним критеріям: 

 постер має відповідати темі та формувати змістовне уявлення про неї; 

 зображення на постері мають відношення до змісту плаката і додають свій 

вклад в загальний зміст плакату; 

 постер виконаний в кольорах, які не є дискомфортними для погляду (за 

правилами створення постерів); 

 текст постеру відповідає українському правопису. 

До конкурсу не допускаються роботи, які пропагують насильство, релігійну та 

етнічну ворожнечу, містять політичну рекламу; пропагують погані звички 

(алкоголізм, наркоманію, тютюнопаління тощо) та роботи, які були оприлюднені на 

інтернет-ресурсах і брали участь в інших конкурсах. 

Історичні постери, що не відповідають зазначеним вимогам, не розглядаються.  

Надання робіт на конкурс означає згоду автора з Умовами конкурсу. 

Постери переможців можуть бути використані організаторами конкурсу з 

некомерційною метою для ілюстрації буклетів та іншої друкованої продукції (із 

збереженням права інтелектуальної власності автора), яка буде розповсюджуватися 

безкоштовно. 

Учасники конкурсу несуть відповідальність за достеменність відомостей про 

автора робіт та зміст матеріалу постеру.  

 


