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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Пр.Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел. (061)239-02-60; факс (061)239-01-69 

е-шаіі: ()Ь1ііоп(щгр.икіЧеІ.пеб код ЄДРГІОУ 02143429

15.02.2017 № 02.2-16/0205 На №___________ від

Керівникам органів управління освітою 
та об’єднаних територіальних громад

Директорам закладів освіти обласного 
підпорядкування

Директорам професійно-технічних 
навчальних закладів

Про проведення Обласного конкурсу 
дитячої творчості «Молоде покоління 
за безпеку дорожнього руху»

Відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України, 
Міністерства освіти і науки України від 12.05.2016 № 379/496 «Про 
затвердження Положення про проведення Всеукраїнського дитячого 
творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», Законів 
України «Про Національну поліцію», «Про дорожній рух», «Про загальну 
середню освіту», Положення про Міністерство внутрішніх справ України, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 
2015 року № 878, Положення про Національну поліцію, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, з 
метою активізації роботи щодо запобігання дитячому дорожньо-транспортному 
травматизму, організації змістовного дозвілля дітей, комунальним закладом 
«Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської 
молоді» Запорізької обласної ради з 17 лютого до 17 квітня 2017 року 
проводиться Обласний конкурс дитячої творчості «Молоде покоління за 
безпеку дорожнього руху» (додаток).

До участі у конкурсі запрошуються учні та вихованці дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, вихованці шкіл- 
інтернатів обласного підпорядкування та учні професійно-технічної 
навчальних закладів віком від 5 до 18 років включно. , ,
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Для участі у конкурсі необхідно у термін з 03 квітня по 10 квітня 2017 
року надіслати роботи на адресу: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14, 
комунальний заклад «Запорізький обласний центр художньо-естетичної 
творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради (з позначкою -  на 
конкурс «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»).

Додаткова інформація за телефоном м. Запоріжжя: (0612) 33-86-26; 
097-990-10-75, Завгородня Дар’я Сергіївна.

Додаток: на 3 аркушах в 1 примірнику.

Директор Департаменту Т.Я.Озерова

Чурикова 239 02 98



Додаток
до листа Департаменту 
від 15.02.2017 
№ 02.2-16/0205

Інформаційно-методичні рекомендації 
щодо проведення Обласного конкурсу дитячої творчості 

«Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»

І. Загальні положення

1.1. Обласний конкурс дитячої творчості «Молоде покоління за безпеку 
дорожнього руху» (далі - Конкурс) проводиться в рамках Всеукраїнського дитячого 
творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»

1.2. Конкурс проводиться з метою привернення уваги суспільства до проблем 
безпеки дорожнього руху, формування в дітей безпечних навичок поведінки на вулично- 
дорожній мережі, виховання свідомого ставлення до неухильного виконання правил 
дорожнього руху, зміцнення позитивного іміджу Національної поліції України.

1.3. Завдання Конкурсу:
- залучення дітей та молодь до вивчення Правил дорожнього руху і пропагування їх 

серед населення та однолітків;
- закріплення знань з безпечної поведінки на дорозі;
- створення умов для творчої самореалізації учнів.

2. Організатори Конкурсу

Головне управління Національної поліції України у Запорізькій області. 
Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації та комунальний заклад 
«Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» 
Запорізької обласної ради.

3. Учасники Конкурсу

У Конкурсі беруть участь творчі колективи, учні та вихованці дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, шкіл-інтерпатів та навчальних 
закладів і установ системи професійно-технічної освіти. Оцінювання робіт проводиться за 
такими віковими категоріями:

перша категорія -  автори робіт віком від 5 до 9 років; 
друга категорія -  автори робіт віком від 10 до 13 років; 
третя категорія -  автори робіт віком від 14 до 18 років.

4. Порядок проведення Конкурсу

Конкурс проводиться поетапно:
I етап - районний (відбірковий до 31 березня 2017 р.);
II етап - обласний (заключний -  з 03 квітня по 10 квітня 2017 р.)
III етап -  Всеукраїнський (фінал) (квітень - травень)

Для організації та проведення районного етапу Конкурсу на місцях створюються 
оргкомітети та журі, склад яких затверджується відповідними органами управління 
освітою. Оргкомітети вирішують всі питання, пов’язані з підготовкою та проведенням 
Конкурсу. Забезпечують організаційно-методичну допомогу колективам та окремим 
учасникам, створюють журі зі спеціалістів. Журі підводить підсумки, визначає кращі 
фотороботи.



На Конкурс подаються самостійно підготовлені індивідуальні творчі роботи, що 
відповідають тематиці Конкурсу. Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються і не 
повертаються авторам. Наданням роботи на Конкурс автор підтверджує повну згоду з 
умовами Конкурсу, а також згоду на публікацію малюнка (конкурсної роботи) без будь- 
яких претензій щодо авторського права надалі. Роботи використовуються Національною 
поліцією України, Міністерством освіти і науки України, їхніми уповноваженими 
територіальними підрозділами для організації акцій, фестивалів, нарад, презентацій, 
виставок, для транслювання на телебаченні, висвітлення на сайті, для передачі в дитячі 
будинки, реабілітаційні центри, соціальні заклади, а також для використання в соціальній 
рекламі та під час проведення профілактичних заходів тощо.

До 10 квітня 2017 року учасники (переможці відбіркового етапу (не більше 3 від 
закладу) надсилають у роздрукованому вигляді заявку на участь та роботи за адресою: 
69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14, комунальний заклад «Запорізький обласний 
центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради з 
позначкою на конкурс «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»

Довідки за телефоном: м. Запоріжжя (061) 233-86-26, 097-990-10-75 (контактна особа- 
Завгородня Дар’я Сергіївна).
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5. Журі Конкурсу

Журі Конкурсу затверджується Департаментом освіти і науки Запорізької обласної 
державної адміністрації. Журі здійснює огляд робіт і визначає переможців. Переможці 
визначаються в кожній віковій групі. Рішення журі оскарженню не підлягає.

6. Вимоги до оформлення малюнків

Конкурс проводиться за номінаціями:
- образотворче мистецтво;
- декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, мозаїка, аплікація тощо);
- фотомистецтво

Малюнки подаються на Конкурс у довільній графічній, живописній формах, 
виконані олівцями, фломастерами, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю. Розмір 
роботи не повинен бути більшим за формат А1. Роботи не оформляються рамкою, 
паспарту, наклейками тощо.

Твори декоративно-ужиткового мистецтва (вишивка, мозаїка, аплікація тощо) 
подаються на Конкурс у довільній формі.

Фотографії подаються па Конкурс у довільній формі. Розмір роботи не повинен 
бути більшим за формат АЗ. Роботи не оформляються рамкою, паспарту, наклейками 
тощо.

На зворотному боці кожної конкурсної роботи в правому нижньому куті повинна 
бути прикріплена етикетка (додаток)

Роботи, надані після 10 квітня 2017 р о к у , не розглядаються.

7. Критерії оцінювання конкурсних робіт

Роботи оцінюються за такими критеріями:
актуальність та повнота розкриття теми;
авторська позиція;
оригінальність оформлення;
ступінь самостійності автора у виконанні роботи;
якість роботи;
естетичний вигляд роботи.
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8. Нагородження учасників

Автори робіт, які посіли у Конкурсі призові місця, нагороджуються дипломами 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Переможці за бажанням беруть участь у Всеукраїнського конкурсу дитячої 
творчості «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» (III етап).

Додаток 2
до листа Департаменту 
від 16.02.2017 
№

ЗАЯВКА
ЗРАЗОК

Заявка надається на фірмовому бланку!!! 

ЗАЯВКА
на участі, в Обласному конкурсі дитячої творчості 
«Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»

(номінація -  образотворче, декоративно-ужиткове, фотомистецгво )
№
з/п

Номінація Назва
роботи

П.І.Б.
автора

Вікова
категорія

Назва 
гуртка та 

назва
навчальног 
о закладу 

(район, 
місто/село, 

адреса)

П.І.Б.
керівника,
контактнії

й
телефон

(мобільни
й)

Етикетка

На звороті у нижньому правому куті малюнка має бути етикетка (розміри 
етикетки -  15см х 7см; розмір шрифту -  14пт):

Назва
роботи

П.І.Б. автора П.І.Б. художнього 
керівника

Назва
навчального 

закладу (район, 
місто/село, 

адреса)

Увага!!!

Надіслати з а я в к у  д о  10 к в і т н я  2017 р о к у .

Неповний набір документів або заявки, надіслані після зазначеної дати, не 
розглядаються!


