
 
УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

26.01.2021             м. Запоріжжя № 31 

   

Про підсумки обласного конкурсу дитячого малюнка «Казкова феєрія» в 
рамках Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і 
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

28.11.2019 № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік 

(за основними напрямами позашкільної освіти)», плану роботи Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації на 2020 рік, плану роботи комунального 

закладу «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради на 2020 рік, з метою 

популяризації образотворчого мистецтва, формування естетичного смаку та 

високої духовної культури, а також реалізації творчих здібностей і талантів, 

залучення учнівської молоді до кращих традицій національної культури та 

розуміння прекрасного в навколишньому середовищі, подальшого розвитку і 

підтримки талановитих дітей, з нагоди святкування Дня Святого Миколая, 

Нового року і Різдва Христова, комунальним закладом «Запорізький 

обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради з листопада 2020 року до січня 2021 року було 

проведено обласний конкурс дитячого малюнка «Казкова феєрія» в рамках 

Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край». 

У конкурсі брали участь учні (вихованці) закладів дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) та 

фахової передвищої освіти, вихованці закладів освіти обласного 

підпорядкування віком від 06 до 21 років. На розгляд журі було представлено 

понад 1100 авторських робіт з образотворчого мистецтва.  

Найбільшу активність продемонстрували заклади дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти Хортицького, Дніпровського, 

Олександрівського, Шевченківського, Заводського, Вознесенівського та 

Комунарського районів м. Запоріжжя, мм. Бердянська, Енергодара, Мелітополя, 

Токмака; Гуляйпільської міської ради, Пологівської міської ради, Оріхівської 

міської ради, Приморської міської ради, Комиш-Зорянської селищної ради, 



Михайлівської селищної ради, Розівської селищної ради, Чернігівської 

селищної ради, Приазовської селищної ради, Якимівської селищної ради, 

Кирилівської селищної ради, Великобілозерської сільської ради, Ботіївської 

сільської ради, Гірсівської сільської ради, Долинської сільської ради, 

Осипенківської сільської ради, Підгірненської сільської ради, Біленьківської 

сільської ради, Новоуспенівської сільської ради, Чкаловської сільської ради, 

Смирновської сільської ради, Михайлівської сільської ради, Павлівської 

сільської ради, Петро-Михайлівської сільської ради, Широківської сільської 

ради, Таврійської сільської ради, Олександрівської сільської ради, 

Степанівської Першої сільської ради, Роздолівської сільської ради, 

Мирненської сільської ради, Костянтинівської сільської ради, Водянської 

сільської ради; Бердянського, Василівського, Веселівського, Гуляйпільського, 

Токмацького, Приморського, Запорізького, Камʼянсько-Дніпровського, 

Мелітопольського, Приазовського, Вільнянського, Новомиколаївського районів 

Запорізької області. 

Були представлені роботи у виконанні вихованців КЗ «Запорізький 

обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ЗОР, КЗ 

«Малобілозерська спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» 

ЗОР, КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 1» ЗОР, 

КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 2» ЗОР, КЗ 

«Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів» 

ЗОР, КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Оберіг» 

ЗОР, Загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів КЗВО 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР, КЗ 

«Запорізька загальноосвітня школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Козацький 

ліцей» ЗОР, КЗ «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

«Січовий колегіум» ЗОР, КЗ «Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат «Орієнтир» ЗОР, КЗ «Бердянська загальноосвітня санаторна школа-

інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР, КЗ «Терпіннівська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат» ЗОР, КЗ «Гуляйпільська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат» ЗОР, КЗ «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-

ІІІ ступенів» ЗОР КЗ «Камʼянсько-Дніпровська загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат» ЗОР, КЗ «Новомиколаївський навчально-реабілітаційний 

центр «Паросток» ім. В.А. Польського» ЗОР, КЗ «Токмацька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР, КЗ «Мелітопольський ліцей-інтернат 

ІІ-ІІІ ступенів» ЗОР, КЗ «Мелітопольська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат «Гармонія» ЗОР, КЗ «Василівська спеціальна загальноосвітня 

школа-інтернат» ЗОР, КЗ «Вільнянська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат» ЗОР; державні навчальні заклади: «Запорізький професійний ліцей 

сервісу», «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище», 

«Запорізький центр професійно-технічної освіти водного транспорту», 

«Дніпрорудненський професійний ліцей», «Бердянський центр професійно-

технічної освіти», «Бердянський машинобудівний професійний ліцей», 

«Великобілозерський професійний аграрний ліцей», «Якимівський 

професійний аграрний ліцей», «Мелітопольський професійний аграрний 

ліцей», «Пологівський професійний ліцей», Федорівський центр професійної 



освіти ЗОР; відокремлений структурний підрозділ «Запорізький 

металургійний фаховий коледж Запорізького національного університету», 

Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного 

педагогічного університету та інші. 

Журі відзначило позитивні тенденції відродження кращих традицій та 

національної культури в Україні засобами образотворчого мистецтва; 

оцінило відповідність робіт цілям і завданням конкурсу, оригінальність ідеї 

та ступінь емоційного впливу, композиційну досконалість, художній рівень 

та індивідуальність виконання. 

Високою майстерністю та творчою індивідуальністю вразили авторські 

та колективні роботи, виконані у різноманітних техніках: кольорові олівці, 

графіка, гуаш тощо.  

Водночас обласним журі відзначено деякі недоліки, допущені при 

оформлені: деякі зразки малюнків було запозичено з Інтернет-ресурсів, не 

відповідали запропонованій тематиці; не дотримані вимог щодо 

інформаційно-методичних рекомендацій (окремі учасники надали заявки на 

участь у конкурсі з неповними даними та надіслали роботи без документів, 

роботи не відповідали зазначеним форматам та віковим групам тощо). 

На підставі рішення обласного журі 
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. За результатами Обласного конкурсу дитячого малюнка «Казкова 

феєрія» нагородити переможців дипломами Департаменту освіти і науки 

Запорізької облдержадміністрації І, ІІ, ІІІ ступенів (списки переможців 

розміщено на сайті комунального закладу «Запорізький обласний центр 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради: 

http://zochetym.wix.com/zochetym- розділ: «Актуальні новини – Підсумкові 

накази». 

 

2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

уповноваженим в управлінні освітою сільських, селищних, міських 

об’єднаних територіальних громад; директорам закладів фахової передвищої, 

професійної (професійно-технічної) освіти, керівникам закладів освіти 

обласного підпорядкування проаналізувати результати участі закладів освіти 

у обласному конкурсі дитячого малюнка «Казкова феєрія»; відзначити 

педагогів та керівників гуртків, учні (вихованці) яких посіли призові місця 

у зазначеному Конкурсі. 

 

3.   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
Тимчасово виконувач  
обовʼязків директора Департаменту          Віктор ЗАХАРЧУК 
 
 

Лариса Чурикова 239 02 98 

Наталія Кузнєцова 233-78-72 

http://zochetym.wix.com/zochetym

