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Додаток 1 
до листа Департаменту 
від  04.09.2019 
№   02.2-16/907 

 

Інформаційно-методичні рекомендації щодо проведення 

Обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка  

«Я хочу жити в якісному світі»  

 

1. Загальні положення  

 

 Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка 

«Я хочу жити в якісному світі», проводиться з метою популяризації 

загальнодержавного руху за підвищення якості життя з питань технічного 

регулювання та споживчої політики, формування у свідомості дітей 

асоціативного уявлення про якісну, безпечну продукцію через образотворче 

мистецтво, проявляючи свою творчість, креативність, оригінальність, 

підтримка талановитих, обдарованих дітей та молоді, виховання у них 

високих моральних якостей. 

Основними завданнями конкурсу є: 

- пошук та розкриття нових юних талантів; 

- збільшення мережі гуртків образотворчого мистецтва, сприяння 

збагаченню художньої майстерності гуртківців;  

- формування свідомості та бачення дітей в якому світі треба жити; 

- відбір робіт для участі у Всеукраїнському етапі. 

 

2. Організатори  

 

Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації та 

комунальний заклад «Запорізький обласний центр художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради. 

 

3. Учасники 

 

У Обласному етапі виставці-конкурсі беруть участь творчі колективи, 

учні (вихованці) закладів загальної середньої та позашкільної освіти, 

вихованці шкіл-інтернатів обласного підпорядкування, учні закладів 

професійної освіти віком від 7 до 18 року включно. Оцінювання робіт 

проводиться за такими віковими категоріями: 

                     I вікова категорія - від 7 до 10 років (включно); 

                      IІ вікова категорія - від 11 до 14 років (включно); 

                      IIІ вікова категорія - від 15 до 18 років (включно). 
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4. Журі  

 

 Журі формується Департаментом освіти і науки Запорізької обласної 

державної адміністрації та комунальним закладом «Запорізький обласний 

центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької 

обласної ради. 

 

5. Вимоги до робіт 

 

 До участі в конкурсі допускаються малюнки, плакати виконані в 

довільній графічній або живописній техніці (гуаш, масло, кольорові 

олівці, фломастери тощо). Формат малюнка може бути А2, А3. 

Тематика робот:  «Я пізнаю якісну продукцію», «Ми – архітектори 

якісного світу», «Кращий плакат на споживчу тематику». 
 На зворотному боці кожної конкурсної роботи має бути етикетка 

(додаток 2). 

 Конкурсні роботи мають бути завершеними, художньо оформленим 

витвором. 

 Роботи, що не відповідають справжнім вимогам, до розгляду не 

приймаються. 

Надіслані на Конкурс роботи не повертаються. 

Для участі авторові необхідно підготувати малюнок або плакат 

відповідній тематиці, заявку за формою з підписом керівника та етикетку 

(додаток 2), від району, ОТГ – не більше 5 робіт у кожній номінації і 
не пізніше 20 жовтня 2019 року надіслати на адресу: 69035, 

м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14, КЗ «Запорізький обласний центр 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ЗОР з поміткою: 

«Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка «Я 

хочу жити в якісному світі» (з кур’єрською доставкою).  

 

Роботи, надані після 20 жовтня не розглядаються. 

 

6. Критерії оцінювання 

 

- відповідність роботи цілям і завданням конкурсу;  

- оригінальність ідеї;  

- художнє виконання малюнку, плаката;  

- актуальність вирішуваної автором проблеми;  

- новизна використовуваного сюжету;  

- яскравість і виразність роботи;  

- міра інформативності. 
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7. Нагородження учасників  

 

Автори робіт, які посіли призові місця, нагороджуються дипломами 

Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації відповідних 

ступенів. 

 
 
 
 
 
Додаток 2 
до листа Департаменту 
від  04.09.2019 
№   02.2-16/907 
 
 
 
 

ЗРАЗОК 

Етикетка 

 

На звороті у нижньому правому куті малюнка має бути етикетка: 

 
Назва 
роботи 

П.І. автора, вік Назва навчального 
закладу (район, 

місто/село, адреса) 

П.І.Б. 
художнього 
керівника 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

на участь в Обласному етапі Всеукраїнської виставці-конкурсі 

дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі» 

 
№ 
з/
п 

Назва 
робот

и 

Тематика П.І.Б. 
автора, 

вік  

Назва гуртка та 
повна назва 
навчального 

закладу 

П.І.Б. 
керівника  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
              

 

 

Директор                        ___________                 _____________ 
                                                                      (підпис)                                      (П.І.Б.) 

      


