
ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Наказ департаменту 
освіти і науки Донецької 
обласної державної адміністрації 
<Л(Р / - 3

ПОЛОЖЕННЯ

про обласний конкурс-виставку робіт 
з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва

І. Загальні положення

1. Це положення визначає загальний порядок організації та проведення 
обласного конкурсу-виставки робіт з декоративно-ужиткового та 
образотворчого мистецтва (далі - Конкурс).

2. Організатором Конкурсу є департамент освіти і науки Донецької 
обласної державної адміністрації спільно з Донецьким обласним палацом 
дитячої та юнацької творчості (далі - Палац).

3. М ета Конкурсу: виявлення обдарованої малечі у різних видах 
діяльності, їх розвитку та надання системної підтримки, виявлення і підтримки 
кращих дитячих художніх колективів та окремих виконавців, удосконалення 
роботи з естетичного розвитку дітей на кращих традиціях української 
національної культури, активізації дитячо-ю нацької музичної творчості.

Конкурсу обробка персональних даних його 
^урахуваий я^ і вимог Закону України «Про захист 
імінш^Д о'?.').
Ц ^^ахистІ & Тш ських прав щодо поданих на Конкурс 
і̂ ювіш*4?І9 л ітн о го  законодавства України.
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II. Терміни та місце проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться щорічно.

2. Тематика, терміни, місце та час проведення Конкурсу визначаються 
окремим наказом департаменту освіти і науки Д онецької обласної державної 
адміністрації та доводяться додатково.

III. Учасники Конкурсу

1. До участі у Конкурсі запрошуються колективи та індивідуальні 
виконавці наступних категорій:

1) колективи художньої творчості та окремі виконавці зі спеціальних 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів, дітей з інвалідністю, які навчаються у 
позашкільних навчальних закладах художньо-естетичного напряму та 
загальноосвітніх навчальних закладах;

2) колективи та індивідуальні виконавці інтернатних закладів усіх типів, 
учні загальноосвітніх шкіл, вихованці закладів позаш кільної освіти художньо- 
естетичного напряму, які мають статус дитини-сироти або дитини позбавленої 
батьківського піклування;

3) колективи та індивідуальні виконавці загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів Донецької області.

Категорію учасників буде визначено окремим наказом департаменту 
освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації.

2. Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями:
I категорія - від 6 до 9 років;
II категорія - від 10 до 14 років;
III категорія- від 15-18 років.

Вік учасників враховується на день проведення Конкурсу.

IV. Організація Конкурсу

1. Для організації та проведення Конкурсу створюється Організаційний 
комітет (далі - Оргкомітет).

2. До складу Оргкомітету входять представники департаменту освіти і 
науки Д онецької обласної державної адміністрації. Палацу, представники 
ф омадських об ’єднань, фахівці з хореографічного, вокального та інших галузей 
мистецтва (за згодою). Персональний склад Оргкомітету у відповідному році 
затверджується окремим наказом департаменту освіти і науки Донецької 
обласної державної адміністрації.
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3. Для оцінювання виступів конкурсантів та визначення переможців 
утворюється журі Конкурсу (далі - Журі).

4. Журі формується з представників Палацу, представників громадських 
об'єднань, фахівці з хореографічного, вокального та інших галузей мистецтва 
(за згодою). Персональний склад Журі у відповідному році затверджується 
окремим наказом департаменту освіти і науки Д онецької обласної державної 
адміністрації. Рішення Журі оформлюється протоколом.

5. Оргкомітет забезпечує висвітлення подій Конкурсу у засобах масової 
інформації.

6. До організації та проведення Конкурсу можуть залучатись органи 
місцевого самоврядування, благодійні організації, громадські об 'єднання, 
підприємства, установи, організації всіх форм власності, а також фізичні особи 
(за згодою).

V. Проведення Конкурсу
*

1. Конкурс проводиться в два етапи:
перший -  відбірковий (в містах та районах області), за результатами якого 

визначаються учасники обласного етапу.
другий -  обласний, за результатами якого визначаються переможці у 

кожній номінації.

2. На Конкурс можуть бути представлені як колективні роботи, так і 
індивідуальні.

3. Конкурс проводиться в номінаціях:
декоративно-ужиткове мистецтво (художнє різьблення по дереву, 

гончарство та художня кераміка, художнє плетіння, ткацтво, в ’язання спицями, 
гачком, витинання, художня вишивка, народна лялька, м ’яка іграшка, 
писан карство, вироби з тіста, вироби з шкіри, декоративний розпис, народний 
живопис, бісероплетіння, паперова пластика та оригамі, вироби з соломки, 
ізонитка, лозоплетіння, вироби з природних матеріалів, інші техніки 
виконання).

образотворче мистецтво (графіка, живопис, батик, акварель, народний 
розпис тощо).

4. Роботи образотворчого мистецтва виконуються у форматі АЗ, А4 і 
подаються в паспорту та рамках.

5. Конкурсні роботи декоративно-ужиткового мистецтва повинні бути 
художньо доверш еними, свідчити про високий рівень майстерності автора в



обраному виді художньо-творчої діяльності. Габаритні розміри не 
перевищують 25x25x30 см.

6. Елементи оформлення та реквізит виставки забезпечуються колективам, 
які беруть у ній участь самостійно. Спеціально обладнане виставкове місце 
надається Оргкомітетом в день відкриття виставки.

VI. Критерії оцінювання

1. Критерії оцінювання виступів у номінації «декоративно-ужиткове 
мистецтво»:

1) ступінь володіння обраною технікою;
2) художній рівень та різноманітність творчих прийомів;
3) індивідуальність виконання;
4) відповідність віку виконавців та тематиці конкурсу ;
5) композиційна завершеність та якість оформлення роботи.

2. Критерії оцінювання виступів у номінації «образотворче мистецтво»:
1) композиція;
2) художній рівень та майстерність виконання;
3) оригінальність роботи та багатство індивідуальних творчих прийомів;
4) відповідність тематиці віку виконавців та тематиці конкурсу;
5) композиційна завершеність та якість оформлення роботи.

VII. Визначення і нагородження переможців Конкурсу

1. За результатами роботи Журі визначає переможців Конкурсу. У кожній 
номінації Конкурсу визначаються переможці, які за результатом голосування 
Журі посіли перші три місця.

2. У разі виявлення високого рівня майстерності, культури виконання за 
рішенням Журі може бути присуджено «Гран-прі» Конкурсу або відзначено 
окремих учасників.

VIII. Ф інансування Конкурсу

1. Фінансові витрати на підготовку та проведення Конкурсу, 
нагородження переможців здійснюється за рахунок коштів, не заборонених 
чинним законодавством України.

2. Фізичні особи, підприємства, установи і організації незалежно від 
форми власності мають право звернутись до Оргкомітету з пропозицією про 
встановлення додаткових заохочувальних премій, призів та інших відзнак для 
учасників Конкурсу.



5

IX. Документація Конкурсу

1. Для участі в Конкурсі учасники направляють заявки за формою згідно з 
додатком на електронну адресу Оргкомітету з поміткою «Конкурс-виставка» в 
форматі Word.

2. Оригінал заявки з підписом директора загальноосвітньої спеціальної 
школи-інтернату або закладу позаш кільної освіти художньо-естетичного 
напряму з печаткою, копія протоколу Журі за підсумками першого 
(відбіркового) етапу Конкурсу надається Оргкомітету під час реєстрації
учасників. З П Д Н О  З

ОРИГІНАЛОМ

Заступник директора департаменту -  
начальник управління фахощ Сосвіти, 
націонал ьного в и х о ва іа ' єврон^й с ької

-ілЕЯЖАВ к г и .  /  ' л ,інтеграції д е п а р т а м д а ^ 'Р ^ & н Щ ^ у ^
Донецької о б л а с н (̂ Д ^ л 'а  в н ої адм%1сдаацгї . ^  . •- ’ О.ГІ. Макаренко



Додаток 
до Положення
про обласний конкурс-виставку робіт 
з декоративно-ужиткового та 
образотворчого мистецтва 
(пункт 1 розділу IX)

(Ф ірмовий бланк)
Заявка на участь

Назва заходу___________________________________________________________________________

Для індивідуальних учасників Номінація: « »

№
IIIБ

учасника

Вікова
категорія/

повних
літ

Назва роботи / 
техніка 

виконання

Місто або 
район

І Іайменування 
навчального 

закладу

Назва
колективу,

гуртка

П.І.Б. керівника 
контактний, 

номер телефону
.. ............. г - ~  _____ — ....... ....... .................. ....... -

1.
2.

Для колективів Номінація: « »

№
Назва

колективу,
гуртка

Кількість
дітей

' ■ ' ..—.............
Вікова

Категорія
Назва роботи / 

техніка виконання
Місто 

або район

Найменування
навчального

закладу

П.І.Б. керівника 
контактний, 

номер телефону
1.

2.

Контактна особа контактний номер телефону
Директор (підпис) (М.П.)

Інформація заповнюються без скорочень та абревіатури.




