
Умови проведення ХVІІ Міського конкурсу юних поетів  

«Поетична весна#Я_ПАТРІОТ» у 2020 році  

 

Організатори Конкурсу:  Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з управлінням освіти 

Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, Центром позашкільної 

роботи Святошинського району міста Києва; Національним музеєм літератури України.  

Мета Конкурсу: 

 національно-патріотичне виховання підростаючого покоління; 

 популяризація дитячої поетичної творчості; активізація творчого потенціалу дітей та 

молоді; 

 зміцнення статусу української мови як державної, популяризація рідної мови через 

мистецтво; 

 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. 

Завдання Конкурсу: 

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, культури, традицій. 

Порядок і терміни проведення Конкурсу:  

Конкурс проводиться поетапно:   

І (шкільний) етап – лютий 2020 року;                                               

ІІ (районний) етап – лютий-березень 2020 року;               

ІІІ (міський) етап – березень 2020 року.  

Міське свято поетичної творчості та церемонія нагородження переможців відбудеться 

у переддень Всесвітнього дня поезії 18 березня 2020 року о 15.00 в Національному музеї 

літератури України (вул. Богдана Хмельницького, 11; станція метро «Театральна»).   

 До участі у Конкурсі запрошуються учні закладів загальної середньої освіти та учні 

закладів  професійно-технічної освіти. 

На міський етап Конкурсу від району направляються два переможці районного етапу 

Конкурсу, а також два переможці конкурсу серед закладів професійно-технічної освіти 

міста Києва.  

Учасники міського етапу Конкурсу представляють 1 власний твір (українською 

мовою).  

Заявки на участь у міському етапі Конкурсу подаються до Департаменту освіти і 

науки до 11 березня 2020 року за наведеною нижче формою на електронну адресу:  

00.99@ukr.net (у копії -na.tkachenko@ukr.net.)   
  До заявки в обов`язковому порядку додаються тексти поетичних творів юних авторів. 

Творчі критерії оцінювання конкурсних робіт: 

 рівень пропонованої авторської поезії, ідея та зміст поезії; 

 відповідність тематиці та досконалість тексту; 

 майстерність у використанні художніх засобів, прийомів. 

Підведення підсумків та нагородження.  

Підсумки Конкурсу підводяться у день проведення міського свята – 18.03.2020.  

Переможцям вручаються дипломи Департаменту освіти і науки. 
Форма заявки: 

 

№ 

з/п 

ПІБ та вік  учасника Назва закладу освіти, 

клас 

Назва авторського 

твору 

Хроно 

метраж 

Контакти учасника, 

керівника (педагога) 

 

Контактні особи: Ткаченко Наталія Андріївна, тел. (044) 279 85 77; 0984792393, Калуга-

Семенкова Леся Петрівна, тел.(044) 405 14 45,  0672883655. 

mailto:na.tkachenko@ukr.net

