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№ 221/10 від 17 лютого 2021 року 

 

Департаменти освіти та  

департаменти культури  

обласних державних адміністрацій 

 
Щодо проведення  

Інклюзивного літературного конкурсу  

для дітей та юнацтва  

імені Дмитра Ружевича 

 

Шановні добродії! 

 

Київське видавництво "Видавничий центр "12" є ініціатором розвитку та 

підтримки інклюзивної літератури в Україні, тобто літератури, яка формує позитивне 

ставлення до людей з інвалідністю. З 2016 року ми видаємо інклюзивну художню 

літературу для дітей та юнацтва, проводимо просвітницькі заходи в різних регіонах 

України. Інклюзивна література вже успішно використовується в освітніх дитячих 

закладах на уроках літератури, толерантності, позакласного читання. 

Інклюзивний літературний конкурс для дітей та юнацтва імені Дмитра Ружевича 

було започатковано «Видавничим центром «12» та проведено вперше у 2020 році за 

підтримки Донецької обласної державної адміністрації. Місія конкурсу – 

популяризувати українську книгу, вшанувати пам’ять Дмитра Ружевича, унікального 

хлопця з села Сергіївка на Донеччині, через потужний розвиток його книжкової 

справи. 

Дмитро прожив коротке, але яскраве життя. Через важку хворобу хлопець був 

змушений пересуватися у кріслі колісному. Але це не завадило йому стати 

рекордсменом України як наймолодшому директору приватної бібліотеки. Завдяки 

великій любові до читання та неймовірній внутрішній силі хлопцеві вдалося 

 

http://vcenter12.com/


налагодити зв’язок з великим осередком українських письменників і видавців та через 

проєкт Євгенії Пірог «Дмитрикова пошта» потоваришувати з усією книжковою 

Україною. Дмитрик став прототипом книжкових історій та встиг побувати на 

Книжковому арсеналі у Києві. А ще – він здійснив свою мрію та відвідав музей Гарі 

Поттера у Великій Британії. Історія Дмитра Ружевича – це приклад наполегливості та 

незламності, приклад того, що у справжньої мрії немає інвалідності, а читання – сила. 

У 2021 році  «Видавничий центр «12» оголошує про інформаційну підтримку 

інклюзивного літературного конкурсу з боку Українського інституту книги.  

Організатор конкурсу «Видавничий центр «12» за інформаційної підтримки 

Українського інституту книги та Донецької обласної державної адміністрації 

оголошує про прийом рукописів на Інклюзивний літературний конкурс для дітей та 

юнацтва імені Дмитра Ружевича у 2021 році.  

Прийом рукописів триватиме до 31 березня. Переможців оголосять 14 травня. 

Умови конкурсу - на сайті Інклюзивна література 

https://inclusivebooks.org/index.php/support-the-project. 

Переможці особисто поспілкуються з улюбленими українськими 

письменниками, які пишуть на тему інклюзії, а також отримають набори сучасних 

українських книжок, цінні подарунки та рік творчої промоції від «Видавничого 

центру «12», серед якої видання електронної збірки учасників конкурсу. 

 

Просимо вас поширити інформацію про конкурс серед представників 

освітнього та культурного середовища області, зокрема, шкіл та бібліотек. 

Сподіваємося, що вчителі, бібліотекари та батьки допоможуть дітям взяти 

участь у конкурсі. 

Деталі у Положенні про конкурс. 

 

За результатами першого конкурсного року була видана електронна збірка з творами 

усіх учасників конкурсу та надана для використання у вільному доступі.  

http://vcenter12.com/inclusivebook 

 

(З організаційних питань – Осмоловська Олена Анатоліївна, 0673927783, vcenter12@ukr.net, 

сайт - http://vcenter12.com) 

 

Додаток: Положення про конкурс на 3 арк. 

 

З повагою 

Директор      Осмоловська О.А. 

https://inclusivebooks.org/index.php/support-the-project
http://vcenter12.com/inclusivebook
mailto:vcenter12@ukr.net


 

 

Організатор конкурсу «Видавничий центр «12» 

 

За підтримки  

Українського інституту книги 

Донецької обласної державної адміністрації 

 

Інклюзивний літературний конкурс для дітей та юнацтва  

імені Дмитра Ружевича 

(скорочено Конкурс Дмитра Ружевича) 
 

Положення про конкурс 
 

Місія конкурсу – популяризувати українську книгу, вшанувати пам’ять 

Дмитра Ружевича, унікального хлопця з села Сергіївка на Донеччині, через 

потужний розвиток його книжкової справи. 

 

Дмитро прожив коротке, але яскраве життя. Через важку хворобу хлопець 

був змушений пересуватися у кріслі колісному. Але це не завадило йому 

стати рекордсменом України як наймолодшому директору приватної 

бібліотеки. Завдяки великій любові до читання та неймовірній внутрішній 

силі хлопцеві вдалося налагодити зв’язок з великим осередком українських 

письменників та видавців та через проект Євгенії Пірог «Дмитрикова пошта» 

потоваришувати з усією книжковою Україною. Дмитрик став прототипом 

книжкових історій та встиг побувати на Книжковому арсеналі у Києві. А ще 

– він здійснив свою мрію та відвідав музей Гарі Поттера у Великій Британії. 

Історія Дмитра Ружевича – це приклад наполегливості та незламності, 

приклад того, що у справжньої мрії немає інвалідності. 

 

Конкурс є Всеукраїнським. 

Конкурс має на меті: 

- популяризувати читання серед дітей та молоді країни, 

- формувати у суспільстві толерантне ставлення до осіб з інвалідністю 

через зображення персонажів з інвалідністю, 

- залучати дітей та молодь з інвалідністю та фізичними особливостями 

розвитку до повноцінного творчого життя. 

Тема конкурсу – інклюзія, люди з інвалідністю, з особливостями розвитку, 

діти з особливими освітніми потребами, люди, які є вразливими у суспільстві 

через фізичний стан, стать, колір шкіри, національність, особисті уподобання 

та ін. 

Однак твір має бути не про інвалідність, а про особистість. 

Кожен автор відтворює власне розуміння інклюзії і доводить своє бачення 

через літературні образи та оригінальні авторські прийоми. 

Учасниками конкурсу можуть бути діти та юнацтво віком до 18 років. 

На конкурс приймаються рукописи українською мовою. 

 



Учасники поділяються на 3 вікові групи: 

1) діти до 10 років 

1) підлітки (11–14 років) 

2) юнацтво (15–18 років) 

Жанр творів конкурсу - Оповідання 

На конкурс подаються виключно ОРИГІНАЛЬНІ твори, які раніше не 

оприлюднювалися (зокрема через Інтернет) та права на які не передані іншим 

(юридичним або фізичним) особам і не будуть передаватися до оголошення 

результатів конкурсу на церемонії нагородження. 

Рішення про результати конкурсу визначає авторитетне журі. Результати 

конкурсу оголошуються на церемонії нагородження та через ЗМІ. 

Твори, що подані на конкурс, не рецензуються і не повертаються. 

Твори надсилаються під оригінальним творчим псевдонімом для 

об’єктивності оцінювання. 

Обсяг - до 8000 знаків з пробілами. 

Правила оформлення рукопису: 

Рукописи надсилаються на електронну пошту inbooksua@gmail.com, тема 

листа «Конкурс Дмитра Ружевича». 

Учасник конкурсу має надіслати три файли: 

1 файл – рукопис твору (назва файлу дублює назву твору) 

Титульний аркуш рукопису містить таку інформацію: оригінальний 

псевдонім, який раніше не використовувався, вікова група (діти до 10 

років, підлітки (11–14 років), юнацтво (15–18 років)), назва твору, обсяг 

у сторінках. 

Рекомендовані відступи для рукопису: 35 мм зліва, 10 мм справа, по 20 мм 

зверху і знизу. Шрифт Times New Roman, 14 кегль, одинарний 

міжрядковий інтервал. Пронумеруйте, будь ласка, усі аркуші, починаючи 

з титульного. 

2-й файл - заява у вільній формі, де зазначається: 

справжнє прізвище, ім’я, по батькові (за паспортом чи свідоцтвом про 

народження), вік, домашня адреса, контактні телефони (власний і когось із 

близьких, для неповнолітніх – обов’язково телефон одного з батьків), 

електронна адреса, номінація, назва твору, псевдонім, який ви вибрали для 

участі в Конкурсі (обов’язково для забезпечення анонімності та 

об’єктивності в оцінці). 

3-й файл - згода на обробку персональних даних (зразок нижче). 

Рукописи приймаються щороку до 31 березня. 

Урочисте оголошення переможців 14 травня. Організатори залишають за собою 

право вносити зміни у терміни проведення конкурсу. 

Переможці особисто поспілкуються з улюбленими українськими письменниками, 

які пишуть на тему інклюзії, а також отримають набори сучасних українських 

книжок, цінні подарунки та рік творчої промоції від «Видавничого центру «12». 

Питання щодо конкурсу можна надсилати на електронну пошту vcenter12@ukr.net. 

 

Бажаємо успіху! 

 

 



 
ДОДАТОК  

 

ЗГОДА 

 

батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних їх 

 

неповнолітньої дитини 

 

Я, 

__________________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

паспорт серія ______ N ______________, 

виданий_________________________________________________, 

як __________________________________________________________________________ 

 

(зазначити батько/мати (законний представник) 

даю згоду організатору Інклюзивного літературного конкурсу для дітей та юнацтва імені 

Дмитра 

Ружевича на обробку персональних даних 

_______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім'я, по батькові дитини) 

паспорт/свідоцтво про народження дитини (необхідне підкреслити) серія _____ N 

______________, виданий/видане 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_, 

у тому числі із застосуванням автоматизованих засобів, ідентифікаційних даних (прізвище, ім'я, 

по 

батькові, адреса, місце навчання тощо), паспортних даних та/або даних свідоцтва про 

народження, 

та інших даних з метою участі у Інклюзивному літературному конкурсі для дітей та юнацтва 

імені 

Дмитра Ружевича. 

Персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам у 

випадках, передбачених законодавством. Передача персональних даних третім особам у 

випадках, 

не передбачених законодавством, здійснюється за погодженням із мною або дитиною після 

досягнення нею повної цивільної дієздатності. 

 

___ ____________ 20__ р. 

 

____________________ 

(підпис) 
 


