
ПОЛОЖЕННЯ 

міськрайонного конкурсу дитячого малюнка  

«Родинна пам'ять про Війну» 

(до 75-річчя Перемоги над нацизмом) 

 

У зв’язку з ситуацією, що склалася, міськрайонний 

конкурс дитячого малюнка «Родинна пам'ять про війну» 

проводиться в режимі Інтернет. 
 

1. Загальні положення 

Конкурс організовано відділом культури та туризму управління культури, молоді 

та спорту Куп’янської міської ради Харківської області, Куп’янським краєзнавчим музеєм  

за погодженням з відділом освіти Куп’янської міської ради, відділом освіти, молоді та 

спорту Куп’янської районної державної адміністрації у зв’язку з відзначенням 75-ї річниці 

Перемоги над нацизмом, з метою формування активної громадянської позиції щодо 

неприпустимості насилля в суспільстві, виховання поваги до людей старшого покоління, 

які завоювали мир під час Другої світової війни, дослідження історії своєї родини, 

всебічного розвитку учнівської та студентської молоді; розвитку і популяризації 

образотворчого мистецтва; залучення учнівської та студентської молоді міста та району 

до культурного життя. 

У конкурсі можуть брати участь учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів міста Куп’янськ та Куп’янського району, студенти вищих навчальних закладів. 

Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями: 

Молодша   1-4 класи 

Середня  5-8 класи 

Старша  9-11 класи, студенти 

Участь у Конкурсі свідчить про згоду автора на подальше некомерційне 

використання його роботи з позначенням авторства. 
 

2. Вимоги до робіт 

 Тематика робіт – члени родини - учасники Другої світової війни; повага до людей 

старшого покоління, які пережили Другу світову війну; пропаганда миру, переваги 

мирного життя. Небажано в роботах відображати бойові дії, військову техніку. 

Малюнки виконуються у будь-якій техніці. 

До кожної з робіт на лицьовій стороні в правому нижньому кутку кріпиться 

етикетка, де указано прізвище, ім’я, навчальний заклад, вік автора.  
 

3. Час та місце проведення 

 Електронні копії робіт учасників конкурсу (будь-який формат) приймаються до  

06.05.2020 на електронну адресу Куп’янського краєзнавчого музею 

kupyansk.muzey@ukr.net . Файл з малюнком підписується іменем автора та його 

контактним телефоном. Усі роботи будуть учасниками Інтернет-виставки на сайті 

Куп’янського краєзнавчого музею та сайті Куп’янської міської ради. 
 

4. Підведення підсумків та нагородження 

 Підсумки конкурсу будуть підведені 12.05.2020. Після закінчення карантину 

переможці конкурсу будуть нагороджені грамотами управління культури, молоді та 

спорту Куп’янської міської ради та призами. 
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