
 
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 

16.05.2019               м. Запоріжжя № 351 

 
Про підсумки обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-виставки                         
з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби         
свій край»  
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 

№ 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 

навчальний рік (за основними напрямами позашкільної освіти)», плану роботи 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 2019 рік, з метою пошуку, 

підтримки здібних, обдарованих та талановитих дітей і молоді; збереження 

культурної спадщини в Україні; залучення учнівської молоді до кращих 

традицій національного мистецтва, комунальним закладом «Запорізький 

обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької 

обласної ради з 25 березня до 18 квітня 2019 року було проведено обласний 

етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», (далі – Конкурс-виставка). 

У Конкурсі-виставці брали участь учні закладів загальної середньої, 

позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів освіти 

обласного підпорядкування: з 19 районів Запорізької області; мм. Запоріжжя, 

Енергодар, Бердянськ, Мелітополь, Токмак.  

На Конкурсі-виставці було представлено понад 7000 експонатів з 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва: народні іграшки, 

петриківський розпис, різьблення по дереву, соломка, батик, валяння шерсті, 

писанки, вишивані роботи, вироби з бісеру, полімерної глини, холодного 

фарфору, макраме, оригамі, ковані та гончарні вироби, тощо. Надані роботи 

дитячої творчості оцінювались за такими критеріями: композиційне рішення, 

назва роботи; технічна майстерність; оригінальність ідеї, стилю, манери, творче 

рішення; втілення авторського задуму (емоційне та естетичне враження від 

роботи); дизайнерське оформлення, трудомісткість та її доцільність при 

виконанні роботи. 

Високою майстерністю, відповідністю технічним та експозиційним 

вимогам, творчою індивідуальністю вразили журі авторські, колективні роботи 

учнів (вихованців) закладів освіти області та закладів освіти обласного 
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підпорядкування: мм. Запоріжжя, Мелітополь, Енергодар, Бердянськ, Токмак; 

Бердянського, Більмацького, Василівського, Великобілозерського, 

Веселівського, Вільнянського, Гуляйпільського, Запорізького, 

Мелітопольського, Новомиколаївського, Оріхівського, Пологівського, 

Приазовського, Приморського, Розівського, Токмацького районів Запорізької 

області; об’єднанних територіальних громад: Берестівська, Осипенківська, 

Комиш-Зорянська, Смирновська, Підгірненська, Великобілозерська, 

Веселівська, Новоуспенівська, Павлівська, Петро-Михайлівська, Гуляйпільська 

міська, Воздвиженська, Біленьківська, Долинська, Широківська, Кам’янсько-

Дніпровська міська, Водянська, Мирненська, Новобогданівська, Михайлівська, 

Роздольська, Плодородненська, Оріхівська міська, Комишуваська, Таврійська, 

Воскресенська, Олександрівська, Приазовська, Степаненська Перша, 

Ботіївська, Гірсівська, Приморська міська, Чернігівська, Якимівська; 

Вознесенівського, Дніпровського, Заводського, Комунарського, 

Олександрівського, Хортицького, Шевченківського районів міста Запоріжжя; 

закладі освіти обласного підпорядкування: КЗ «Запорізький обласний центр 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді» ЗОР; КЗ «Запорізький 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» ЗОР; 

Запорізька санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів КЗВО «Хортицька 

національна навчально-реабілітаційна академія» ЗОР; КЗ «Новомиколаївська 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів» ЗОР; КЗ «Запорізька спеціальна 

загальноосвітня школа-інтернат «Світанок» ЗОР; КЗ «Запорізька 

загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 7» ЗОР; КЗ 

«Кам’янсько-Дніпровська загальноосвітня санаторна школа-інтернат» ЗОР; КЗ 

«Вільнянська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР; КЗ 

«Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР; КЗ 

«Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Козацький ліцей» 

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

«Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Орієнтир» ЗОР; КЗ 

«Молочанська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР; КЗ 

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

«Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

«Дивосвіт» ЗОР; КЗ «Токмацька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» 

ЗОР; КЗ «Терпіннівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР; КЗ 

«Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум» 

ЗОР; КЗ «Бердянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» 

ЗОР; КЗ «Преславська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР; КЗ 

«Чернігівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» ЗОР; КЗ 

«Гуляйпільська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР; КЗ 

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

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

«Василівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат» ЗОР, КЗ 

«Мелітопольська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Гармонія» ЗОР, 

КЗ «Мелітопольський ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів» ЗОР, КЗ 
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«Новомиколаївський навчально-реабілітаційний центр «Паросток» імені                  

В.А. Польського» ЗОР; закладів професійної (професійно-технічної) освіти: КЗ 

«Мелітопольське училище культури» ЗОР, ДНЗ «Запорізький правобережний 

професійний ліцей», ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і 

стилю», ДНЗ «Бердянський центр професійно-технічної освіти», ДНЗ 

«Бердянський машинобудівний професійний ліцей», ДНЗ «Запорізький 

професійний ліцей сервісу», ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище»; ДНЗ 

«Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти», ДНЗ 

«Мелітопольський професійний аграрний ліцей», ДНЗ «Запорізький 

професійний ліцей залізничного транспорту», ДНЗ «Василівський професійний 

ліцей», тощо. 

Водночас, журі обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

визначено такі недоліки: недостатньо розкрита технічна сторона виконаних 

робіт, немотивоване поєднання різних фактур та технік, поодинокі випадки 

повторення прийомів виконання робіт, недостатня технічна різноманітність, 

недосконале образне рішення; значна кількість надісланих робіт запозичені з 

Інтернет-ресурсів або виконані за участі педагогів (батьків); простежується 

тенденція погіршення кількісних та якісних показників в порівнянні з 

попередніми виставками, сюжетні експонати менш різноманітні ніж раніше; 

документація багатьох учасників Конкурсу-виставки не відповідала вимогам 

оформлення відповідно до наданих інформаційно-методичних рекомендацій. 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації переможців обласного етапу Всеукраїнської виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби 

свій край» (додатки до наказу розмістити на сайті Центру 

(htth://zochetym.wix.com/zochetym) в розділі «Актуальні новини» - «Підсумкові 

накази»). 

 

2. Оголосити подяку організаторам обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край» колективу комунального закладу «Запорізький 

обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької 

обласної ради (директор Кузнєцова Н.Г.) 

 

3. Оголосити подяку за професіоналізм, вагомий особистий внесок у 

розвиток позашкільної освіти Запорізької області, відродження і пропаганду 

національної культури України: 

– голові Запорізького обласного осередку Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України, майстру України Москаленку С.В., 
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 – члену Національної спілки художників України, члену Національної 

спілки рекламістів України, члену Творчого об’єднання «Художники без меж», 

старшому викладачу кафедри дизайну Класичного приватного університету 

Прокоф’єву Є.О. 

 

4. Директору комунального закладу «Запорізький обласний центр 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради 

Кузнєцовій Н.Г. за підсумками Конкурсу-виставки до 24 травня 2019 року 

надати експонати переможців на Всеукраїнську виставку декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» до м. Києва 

(за згодою авторів). 

 

5. Керівникам органів управління освітою та уповноваженим в управлінні 

освітою об’єднаних територіальних громад, директорам закладів загальної 

середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та закладів 

освіти обласного підпорядкування: 

1) проаналізувати результати участі підпорядкованих закладів освіти у 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-виставки декоративно-ужиткового 

та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»; 

2) відзначити директорів закладів освіти, вихованці яких посіли призові 

місця у обласному заході. 

 

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління Захарчука В.М. 
 
 
 
 
Директор Департаменту                                                          Т. ОЗЕРОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лариса Чурикова 239 02 98 
Наталія Кузнєцова 233 78 72 


