
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

09 серпня 2022 року Сєвєродонецьк № 65

Про затвердження програми та складу журі щорічного обласного конкурсу
творчих робіт «Мій рідний край – Луганщина» серед дітей та молоді
Луганської області у 2022 році

Керуючись Положенням про Департамент освіти і науки Луганської
обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови
обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної
адміністрації від 13 грудня 2021 року № 796, відповідно до Положення про
щорічний обласний конкурс творчих робіт «Мій рідний край – Луганщина»
серед дітей та молоді Луганської області, затвердженого наказом Департаменту
освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації від 13 березня 2018
року № 62 С, зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції
у Луганській області 04 квітня 2018 року № 32/1788, згідно з протоколом
засідання організаційного комітету щорічного обласного конкурсу творчих
робіт «Мій рідний край – Луганщина» серед дітей та молоді Луганської області
у 2022 році від 04 серпня 2022 року № 1

наказую:

1. Директору Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і
краєзнавства (Тетяна Сідєльнікова) спільно з відділом позашкільної,
спеціальної освіти, закладів та установ обласної комунальної власності
Департаменту (Наталія Жукова) вжити заходів щодо організації та проведення
у 2022 році щорічного обласного конкурсу творчих робіт «Мій рідний край –
Луганщина» серед дітей та молоді Луганської області (далі – Конкурс).

2. На підставі протоколу засідання організаційного комітету Конкурсу
затвердити Програму Конкурсу, що додається.

3. Затвердити склад журі Конкурсу, що додається.
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4. Рекомендувати керівникам управлінь (відділів) освіти міських рад,
райдержадміністрацій, селищних та сільських рад, військово-цивільних
адміністрацій забезпечити участь учнівської молоді у Конкурсі.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора –
начальника управління дошкільної, загальної середньої, професійної
(професійно-технічної) та спеціальної освіти Департаменту освіти і науки
Луганської обласної державної адміністрації Тетяну Ткачову.

Директор Департаменту Юрій СТЕЦЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і 

науки Луганської 

облдержадміністрації 

від 09.08.2022 № 65 

 

 

Програма 

проведення щорічного обласного конкурсу  

творчих робіт «Мій рідний край – Луганщина»  

серед дітей та молоді Луганської області у 2022 році 

 

І. Загальні положення 
Конкурс проводиться відповідно до Положення про щорічний обласний 

конкурс творчих робіт «Мій рідний край – Луганщина» серед дітей та молоді 

Луганської області (далі – Конкурс), затвердженого наказом Департаменту 

освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації від 13 березня 2018 

року № 62 С «Про затвердження Положення про щорічний обласний конкурс 

творчих робіт «Мій рідний край – Луганщина» серед дітей та молоді Луганської 

області», зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у 

Луганській області 04 квітня 2018 року № 32/1788. 

 

ІІ. Порядок та умови проведення Конкурсу 

 

Конкурс проводиться протягом серпня-листопада 2022 року. 

На розгляд журі приймаються роботи, виконані колективно або 

індивідуально. 

Конкурс творчих робіт проводиться дистанційно Луганським обласним 

центром дитячо-юнацького туризму і краєзнавства. 

Учасники, які бажають взяти участь у Конкурсі, подають до Оргкомітету 

заявки відповідно до Положення та матеріали конкурсних робіт в електронному 

вигляді на електронну адресу: locdutk2017@ukr.net  до 10 листопада 2022 року. 

Журі опрацьовує матеріали, визначає переможців та підводить підсумки 

Конкурсу до 01 грудня 2022 року. 

 

ІІІ. Учасники Конкурсу 
Учасниками Конкурсу є учні 5-11 класів закладів загальної середньої 

освіти, вихованці позашкільних закладів освіти, здобувачі освіти професійно 

(професійно-технічних) закладів освіти Луганської області. 

 

ІV. Номінації Конкурсу 

У 2022 році Конкурс проводиться за наступними номінаціями: 

- «Луганщина, оспівана в рядках» – конкурс авторської поезії та творів 

малих прозових жанрів. На конкурс надаються авторські поезії або твори малих 
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прозових жанрів (есе, нарис, оповідання, казки, легенди рідного краю). 

Літературні твори подаються в обсязі до 3-х друкованих сторінок (без 

урахування титульної сторінки) в електронному вигляді форматом А4; шрифт 

Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал «1». Титульна сторінка 

містить назву номінації, Конкурсу, дані про автора; 

- «Рідний край - гордість моя» – конкурс фотографій, на яких 

відображена краса рідного краю, неповторна природа, дивовижні місця 

Луганської області.  

Основні вимоги до конкурсних матеріалів: від одного автора подається на 

конкурс не більше 2-х фотографій у форматі А4 в електронному вигляді; внизу 

під фотографією підпис (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий 

інтервал «1»), який містить назву фотографії, місце зйомки, назву номінації та 

Конкурсу; а також інформацію про виконавців, керівника, заклад освіти. 

Конкурсні роботи оформлюються згідно пунктів 3.13 та 3.14 Положення 

про Конкурс. 

Положення про Конкурс можна знайти за посиланням http://oblosvita-

lg.gov.ua/wp-content/uploads/2014/12/Nakaz-62-C.pdf. 

 

 

 

Заступник директора Департаменту                                      Тетяна ТКАЧОВА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту освіти і 

науки Луганської 

облдержадміністрації 

від 09.08.2022 № 65 

 

Склад 

журі щорічного обласного конкурсу творчих робіт  

«Мій рідний край – Луганщина» серед дітей та молоді Луганської 

області 

 

Наталія ЖУКОВА 

 

 

головний спеціаліст відділу позашкільної, 

спеціальної освіти, закладів та установ 

обласної комунальної власності управління 

дошкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки Луганської 

обласної державної адміністрації, голова журі; 

 

Вікторія КУЦЕНКО 

 

завідувач відділом методичним Луганського 

обласного центру дитячо-юнацького туризму і 

краєзнавства, секретар журі; 
 

члени журі:  
 

  

Олена ВЕРТЕЛЕНКО 

 

завідувач відділом організаційно-масовим 

Луганського обласного центру дитячо-

юнацького туризму та краєзнавства; 

 

Юлія ЄФИМЕНКО 

 

методист Луганського обласного центру 

дитячо-юнацького туризму і краєзнавства; 

 

Олена ТАРАСЕНКО директор комунальної установи «Рубіжанський 

міський Центр туризму, краєзнавства, спорту та 

екскурсій учнівської молоді». 

 
 

 

Заступник директора Департаменту                                      Тетяна ТКАЧОВА 

 


