
Додаток  до наказу управління освіти,  

молоді та спорту Олександрійської міської ради  

від 07.02.2012 року № 110 

У м о в и  

проведення обласного етапу Всеукраїнської  виставки-конкурсу 

декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва “Знай і люби свій 

край” 

1. Місце та час проведення 

Обласна виставка-конкурс проводиться в м. Кіровограді на базі Обласного 

центру дитячої та юнацької творчості з 10 квітня по 15 червня 2012 року  

Експонати на обласну виставку-конкурс надаються оргкомітету за адресою: 

м.Кіровоград, вул.. Калініна, 36 (ОЦДЮТ) 

Термін подання експонатів – до 1 квітня 2012 року. 

2. Мета та завдання виставки-конкурсу 

художньо-естетичне виховання учнівської молоді, пробудження в неї поваги 

до національної культурної спадщини; 

підведення    підсумків   роботи    гуртків   декоративно-ужиткового та 

образотворчого  мистецтва та творчих об'єднань учнів; 

підтримка та розвиток декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва, сприяння реалізації творчих задумів учнівської молоді; 

пропаганда та популяризація досягнень дитячих колективів художньо-

естетичного напряму; 

залучення учнівської молоді до відкриття і розуміння прекрасного в 

навколишньому середовищі і в своєму житті засобами мистецтва. 

3. Програма виставки-конкурсу 

Конкурс передбачає: 

- особисту першість з кожного розділу; 

- першість серед позашкільних навчальних закладів, які координують роботу 

художньо-естетичного напряму в районах області. 

                                     4. Учасники виставки-конкурсу 

У обласній виставці-конкурсі бере участь учнівська молодь 

загальноосвітніх шкіл, ліцеїв,гімназій, позашкільних навчальних закладів 

відповідно до 2-х категорій за віком:   6-12 років та  13-18 років. 

5. Виставка-конкурс проводиться за розділами: 

1.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; 

- писанкарство; 

- вироби з тіста;    

- вироби з шкіри; 

- декоративний розпис, народний живопис; 

-бісероплетіння; 



-паперова пластика та оригамі ;    

- вироби з соломки; 

- ізонитка; 

- лозоплетіння; 

- вироби з природних матеріалів,фітодизайн; 

-колаж; 

-інші техніки виконання. 

2. Образотворче мистецтво: 

- графіка; 

- живопис; 

- батик. 

Для оцінювання техніки виконання робіт з розділу “художня вишивка” 

зворотній бік роботи повинен бути відкритим. В іншому випадку, бали за 

техніку виконання закритих робіт нараховуватись не будуть. 

                      6. Документація 

На роботи подаються наступні документи: 

- копія підсумкового наказу за результатами проведення І етапу виставки – 

конкурсу; 

- заявка (додаток № 1); 

- паспорт представленого твору (додаток № 2); 

- етикетка  прикріплена до експонату ( додаток № 3 ); 

- контактні телефони керівника та учасника. 

Примітка: 

- паспорт та заявка подаються в друкованому вигляді, без скорочень та 

абревіатур. 

 - твори, які не відповідають вимогам та не мають відповідної документації 

журі не розглядає. 

7. Керівництво та матеріальне забезпечення проведення виставки-

конкурсу 

Загальне керівництво обласною виставкою-конкурсом здійснюється 

управлінням освіти і науки облдержадміністрації. 

Для підведення підсумків створюється журі, склад якого затверджується  

управлінням освіти і науки  облдержадміністрації в Кіровоградській області. 

Витрати на доставку та повернення експонатів та відрядження працівників 

відноситься за рахунок відряджуючих організацій. 

8. Визначення та нагородження переможців 

Роботи оцінюються з кожного розділу згідно з критеріями конкурсних 

оцінок. Першість за кращий художній твір в представлених номінаціях 

визначається за такими критеріями: 

                                     максимальний бал: 

- за композицію 50 балів; 

- за техніку виконання 50 балів; 

- за оригінальність твору 30 балів; 

- ступінь емоційного впливу 30 балів. 

Особиста першість визначається за максимальною кількістю балів, набраний 

автором за твір, виставлений на конкурс. 

Автори робіт, які зайняли у виставці-конкурсі призові місця, 

нагороджуються дипломами управління освіти і науки облдержадміністрації. 



Роботи, які займуть призові місця будуть направлені для участі у ІІІ етапі 

Всеукраїнської виставки-конкурсу “Знай і люби свій край ” до м. Києва. 

Повернення експонатів буде після 1 жовтня 2012 року. 

                                                                                   

 Додаток 1                                                                                                                                                                                        

Заявка 

на участь у обласній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового мистецтва 

 

 

 

 

 

Назва 

розробк

и 

Техніка 

виконанн

я 

Прізвищ

е 

ім’я 

автора 

Назва 

гуртка, 

організації

, району, 

міста 

Вік, 

учбови

й 

заклад, 

клас 

Прізвище, ім’я та по 

батькові керівника. 

Телефон(обов’язково

) 

       

                                                                                                                                                                

Додаток 2 

П А С П О Р Т 

представленого твору 

 

Назва експонату 

(розробки)__________________________________________ 

 

Техніка виконання (опис експоната)      

_________________________________ 

 

Прізвище, ім’я автора 

(авторів)_______________________________________ 

 

 Вік, автора твору          

___________________________________________________ 

 

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника 

гуртка__________________________ 

 

Назва гуртка__________________________________________ 

 

Організація чи заклад, де працює гурток, поштова адреса з 

індексом___________________________________________________________ 

 

Директор навчального закладу                                                

_________________ 

                                                                                               підпис 

                                                                                                                                             

Додаток № 3 

          етикетка, яка прикріплюється до експонату, розмір 10х4 см. 



«Знай і люби свій край»: 

 

Назва роботи: 

Автор: 

Керівник: 

Гурток, заклад: 

Дата виконання: 

 


