
ПОЛОЖЕННЯ 
про Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка  

«Розквітне Батьківщина» 
 
1. Загальні положення 
1.1. Це положення визначає порядок проведення Всеукраїнського конкурсу 
дитячого малюнка «Розквітне Батьківщина» (далі - Конкурс) серед учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів. 
1.2. Конкурс присвячений героїчному супротиву українського народу під час 
російського вторгнення в Україну. 
1.3. Тематика конкурсу: 
- «Оберіг для солдата»; 
- «Герої нашого часу»; 
- «Розквітне Україна»; 
- «Я-творець майбутнього». 
2. Мета конкурсу 
2.1. Конкурс проводиться з метою виховання національно – патріотичних 
почуттів та любові до України, надання можливості дітям висловити думки і 
власне світобачення через малюнки, проявляючи свою творчість, 
креативність та оригінальність.  
3. Засновники та організатори конкурсу 
3.1. Засновниками та організаторами Конкурсу є Ірпінській ліцей «Astor» та 
НО «Inter Education». 
4. Умови та порядок проведення конкурсу 
4.1. У Конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх шкіл, коледжів, ліцеїв, 
вихованці позашкільних навчальних закладів та їх батьки. 
4.2. Конкурс проводиться у чьотирьох категоріях:  
- молодша: від 5 до 10 років включно;  
- середня: від 11 до 14 років включно;  
- старша: від 15 до 18 років включно.  
- родинна творча робота. 
4.3. Конкурсні роботи (скан-копії) надсилаються у термін до 03 травня 2022 
року включно на електронну пошту irpin@astor.school. За бажанням автори 
робіт можуть додати до електронного листа фото автора чи родини з 
малюнком. 
4.4. В електронному листі з роботою обов'язково вказується наступна 
інформація:  
- ПІБ автора без скорочень; (якщо це родинна творча робота вказуються усі 
автори та робиться примітка «Родинна робота») 
- дата народження, вік автора; 



- назва роботи; 
- місце проживання автора  
- ПІБ одного із батьків 
- контактний номер телефону 
- електронна адреса  
5. Вимоги до робіт учасників конкурсу 
5.1. Малюнки повинні відповідаті тематиці Конкурса: 
- «Оберіг для солдата»; 
- «Герої нашого часу»; 
- «Розквітне Україна»; 
- «Я-творець майбутнього». 
5.2. Розміри малюнків не обмежуються. 
5.3. Малюнки можуть бути виконані на будь-якому матеріалі (ватман, картон, 
полотно і т.д.) і виконані в будь-якій техніці малювання (масло, акварель, 
туш, кольорові олівці, крейда, графічний редактор, тощо).  
6. Критерії оцінювання 
6.1. Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями: 
- змістовність; 
- оригінальність (нестандартний підхід і виконання);  
- художній рівень; 
- творчий підхід. 
7. Визначення переможців 
7.1. Результати Конкурсу оголошуються 06 травня 2022 року на сайті 
Ірпінського ліцею «Astor» www.astor.school. 
7.2. Переможці визначаються у кожній категорії отримують дипломи 
першого, другого, третього ступенів.  
7.3. Журі має право: відзначати дипломами переможців кількох учасників 
конкурсу у всіх вікових категоріях та категоріях художнього рівня.  
7.4. Роботи переможців Конкурсу буде розміщено на офіційному сайті 
Ірпінського ліцею «Astor» www.astor.school. 
7.5. Обрані роботи будуть використані у Всеукраїнському проєкті для 
підтримки Збройних Сил України «Листівка солдату». 
 


