
 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  
 

1. Загальні положення.  

1.1. Це положення визначає основну мету, порядок та особливості проведення 

Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Книгу творять діти» (далі - 

Конкурс).  
1.2. Конкурс проводиться за підтримки Міністерства культури та інформаційної 

політики, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, 

Українського інституту книги, Української асоціації видавців і 

книгорозповсюджувачів, Громадської організації «Розвиток українського 

народу».  
1.3. Організаторами Конкурсу виступають: Видавничий дім «АртЕк», ДП 

«Видавництво «МИСТЕЦТВО», Національна бібліотека України для дітей,  

Національне видавництво дитячої літератури  «Веселка»,  Видавництво 

«ПЕРУН», ТОВ «BOD Ukraine». 

1.4. Організатор формує Організаційний комітет Конкурсу (далі - Оргкомітет).  

1.5. Оргкомітет забезпечує:  
- рівні умови для всіх учасників Конкурсу;  

- інформаційне висвітлення проведення Конкурсу;  

- недопущення розголосу результатів Конкурсу раніше дати їх офіційного 

оголошення;  

- публікацію творів учасників в збірці книжок «Казкові історії маленьких 
мрійників» (розміщення – в алфавітному порядку за прізвищем автора).  

1.6. Функції Оргкомітету:  

- загальне керівництво організацією та проведенням Конкурсу; 

- проведення конкурсних заходів;  

- організація нагородження переможців, лауреатів та учасників конкурсу;  
- організація видання книг з творами учасників та забезпечення можливості 

замовлення (придбання) книг для всіх учасників; 

- висвітлення перебігу Конкурсу та його результатів в інтернеті та ЗМІ. 

1.7. Організатор формує компетентну Конкурсну комісію, яка виконує функцію 

Журі Конкурсу. Журі Конкурсу затверджується Оргкомітетом.  

1.8. Конкурс проводиться в рамках І Київського Міжнародного Книжкового Арт 
Фестивалю «Kyiv Book Art Fest» 

 

2. Мета та задачі конкурсу.  

2.1. Мета Конкурсу: 

- відкриття та розвиток юних талантів; 
- популяризація книги та читання українською мовою. 

2.2. Задачі Конкурсу:  

- привернення уваги громадськості та органів влади до підтримки дитячої 

творчості; 



- створення передумов для креативного спілкування дітей з батьками, 

вихователями, бібліотекарами, вчителями в процесі творення власної казкової 

історії та малюнків до неї; 
- втілення мрій та фантазій юних творців;  

- розвиток творчих навичок дітей, організація змістовного дозвілля; 

- створення умов для самореалізації і розвитку творчого потенціалу дітей; 

- ознайомлення юних творців з професіями: автора(письменника), видавця, 

дизайнера, художника, друкаря, палітурника тощо;  
- ознайомлення дітей з процесом створення книги.  

 

3. Умови проведення конкурсу.  

3.1. До участі в Конкурсі приймаються такі твори: казкові історії та оповідання, 

ілюстрації до них, написані та створені дітьми.    

3.2. В Конкурсі беруть участь діти старшого дошкільного та молодшого 
шкільного віку (6 -10 років).  

3.3. Один учасник може надіслати не більше однієї конкурсної роботи. 

3.4. Надсилаючи твори та ілюстрації на конкурс, учасник тим самим дає згоду 

на передачу організатору конкурсу майнових та авторських прав на публікацію 

цих творів та ілюстрацій протягом одного року від дня їх подачі на конкурс. 
3.5. Оргкомітет Конкурсу залишає за собою право не опрацьовувати роботи, що 

не відповідають вимогам законодавства України або несуть в собі сюжети та 

малюнки, не рекомендовані для дітей. Роботи не редагуються і не 

рецензуються.  

3.6. Журі конкурсу вивчає конкурсні роботи, аналізує та оцінює їх за 12-
бальною системою згідно критеріїв:  

- сюжетна лінія;  

- розкриття теми;  

- ідентичність автора;  

- відповідність нормам української мови;  

- художнє оформлення. 
 

4. Вимоги до конкурсних робіт. 

4.1. Конкурсна робота повинна бути авторською. 

4.2. На конкурс приймаються твори - казкові історії та оповідання, написані 

українською мовою одним автором, набрані в електронному вигляді та 1-3 
ілюстрації до них. 

4.3. Тематика робіт загальна на вибір автора.  

4.4. Твори, які матимуть синтаксичні або граматичні помилки, будуть 

опубліковані з виправленням цих помилок. Помилки впливатимуть на оцінку 

Журі. 
4.5. Технічні вимоги до подання конкурсних робіт:  

- текст надсилається в текстовому редакторі Мicrosoft Offise Word, шрифт Arial, 

Times New Roman , 12-14 кегль, 1,5 інтервал, обсяг тексту - до 2500 знаків*;  

- учасники-автори зазначають свої дані (ПІБ, вік, домашню адресу, контактний 

телефон) на останній сторінці конкурсної роботи; 
- малюнки до робіт приймаються в сканованому вигляді в форматі .jpg, .pdf 

поліграфічної якості; 

- фотографія автора (кольорова розміром 100х150мм, в електронному варіанті - 

не менше 500 kb, в форматі jpg). Надсилаючи фотографію дитини-автора 

учасник підтверджує згоду батьків чи опікунів дитини на використання фото 

для розміщення в змісті книги та на стенді авторів. 
 

*за відсутності технічних умов для подання роботи учасника в електронному 

вигляді, конкурсну роботу відповідного обсягу можна  відіслати у вигляді  

рукопису  (розбірливим почерком) та окремо малюнки-ілюстрації.  

 



4.6. Роботи в електронному вигляді надсилаються на електронну пошту: 

konkurs.book@ukr.net 

 
*рукописи та ілюстрації до них надсилаються Укрпоштою за рахунок 

відправника на адресу: 04050, Київ, вул. Юрія Іллєнка, 63, ТОВ «Видавничий 

дім «Артек» (КОНКУРС). 

 

4.7. Роботи на Конкурс можна подавати до 30.05.2021року включно. 
 

5. Статуси авторів. 

5.1. «Учасники» - всі автори, хто надіслав роботи на конкурс, пройшов 

технічний відбір і був допущений до Конкурсу. Всі учасники отримують Диплом 

Учасника. 

5.2. «Лауреати» - сто авторів, чиї роботи були оцінені Журі та визнані 
кращими. Всі Лауреати отримують Диплом лауреата. 

5.3. «Переможці» - дев’ять авторів (по 3 в кожній номінації), чиї роботи були 

оцінені Журі та визнані кращими в номінаціях: «Казкова історія», 

«Фантазія», «Ілюстрація» тощо. Переможці отримують Диплом переможця 

та подарунки. 
 

6. Заключні положення. 

6.1. Журі опрацьовує конкурсні роботи і визначає переможців та лауреатів 

Конкурсу. Підсумки конкурсу після опрацювання будуть оприлюднені на 

онлайн-платформах організаторів. Конкурсанти отримають повідомлення про 
результати Конкурсу на Електронну пошту.  

6.2. Нагородження переможців та лауреатів Конкурсу відбудеться під час 

проведення І Київського Міжнародного Книжкового Арт Фестивалю «Kyiv Book 

Art Fest» 27-29.08.2021року. 

6.3. Твори переможців та лауреатів, а також всіх інших учасників Конкурсу 

будуть надруковані в збірці «Казкові історії маленьких мрійників».  
6.4. Організатори можуть змінювати терміни проведення конкурсу та заходів, 

пов’язаних з його проведенням. 

 

Контакти оргкомітету: Україна, 04050, Київ, вул. Юрія Іллєнка, 63, 2 поверх.  

097 252 23 15, 067 440 11 37 

Голова оргкомітету – Надія Поночовна 

mail: konkurs.book@ukr.net 

web: https://bod.in.ua , https://book-on-demand.com.ua , 

https://chl.kiev.ua/ 

Сторінка конкурсу на Facebook: https://www.facebook.com/pg/konkursbook/ 

Сторінка конкурсу в Instagram: Instagram.com/knyhu_tvoryat_dity/ 
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