
                                                                                 Додаток 1  
      до листа Департаменту 
      від 15.01.2019 
      № 02.2-16/52 

 

 

Інформаційно-методичні рекомендації 

про проведення Обласної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 

та образотворчого мистецтва «Знай i люби свій край»  

І. Загальні положення 

 Обласна виставка-конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» проводиться щорічно в рамках 

Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край». 

Мета виставки-конкурсу: художньо-естетичне виховання учнівської 

молоді, шляхом залучення до національної культурної спадщини; підтримка 

та розвиток декоративно-ужиткового i образотворчого мистецтва, сприяння 

реалізації творчих задумів учнівської молоді; пропаганда та популяризація 

досягнень творчих колективів художньо-естетичного профілю; залучення 

учнівської молоді до розуміння прекрасного в навколишньому середовищі та 

у своєму житті.  

Загальне керівництво підготовкою та проведенням обласної виставки-

конкурсу «Знай і люби свій край» здійснює Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації та комунальний заклад «Запорізький обласний центр 

художньо-естетичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради. 

Журі обласної виставки-конкурсу затверджується Департаментом 

освіти і науки облдержадміністрації.  

 

ІІ. Порядок і термін проведення 

Обласна виставка-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» проводиться в три етапи: 

- перший – районний та міський (14.01.2019 - 24.03.2019); 

- другий – обласний (25.03.2019-15.04.2019); 

- третій – Всеукраїнський (травень). 

 

З 25.03.2019 до 29.03.2019 – прийом експонатів на Обласну виставку-

конкурс (про адресу прийому експонатів буде повідомлено додатково).  

Доставку експонатів також можна здійснити Укрпоштою або Новою 

поштою на ім’я Зінченко Л.Г.: для цього необхідно надіслати експонати 

обов’язково з доставкою (помітка на коробці «Знай і люби свій край» та 

назва району). Роботи надіслані без доставки з пошти забрані не будуть.  

Після 29.03.2019 р. роботи не приймаються; 

До 12.04.2019 – експонати, які не були відібрані на Всеукраїнську 

виставку, необхідно обов’язково забрати. 
Травень 2019 – відправлення творчих робіт (експонатів) на 

Всеукраїнську виставку в м. Київ. 
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ІІІ. Умови проведення обласного етапу 

 

Експонати надаються відповідальною особою за районну 

чи міську виставку «Знай і люби свій край» (ОБОВ’ЯЗКОВО) 
В Обласній виставці-конкурсі беруть участь учні закладів загальної 

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

закладів освіти обласного підпорядкування віком від 6 до 21 років включно.  

 

Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях: 

молодша – 6-10 років; 

середня – 11-15 років; 

старша – 16-21 року. 

 

До участі в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби 

свій край» допускаються роботи, що посіли призові місця під час 

районного та міського етапів виставки. 
Роботи подаються на виставку-конкурс один раз, експонати, які були 

представлені раніше, прийматися не будуть. 

Роботи повинні мати належний вигляд: оформлені, підписані (згідно 

додатку № 4), картини обов’язково оформлені у раму без скла. 

  
Після закінчення обласної виставки експонати, які посіли І місце, 

надсилаються на Всеукраїнську виставку до м. Києва (за згодою 

авторів).  

Роботи які посіли ІІ-ІІІ місця відправляються бійцям в зону АТО 

(за згодою авторів).  

10% робіт –  робіт переможців від Запорізької області залишаються  

в Українському державному центрі позашкільної освіти на постійно 

діючу виставку. 

 

На виставку-конкурс надаються експонати відповідно до зазначених 

розділів. Так як розділи поділяються на різновиди, то з кожного різновиду 

треба надати ТРИ  ЕКСПОНАТИ. 

При відсутності різновиду експонати не надаються та не заміняються 

іншими. 

 

Розділи та різновиди: 

1. Декоративно-ужиткове мистецтво з його різновидами:  

- художнє різьблення по дереву; 

- гончарство та художня кераміка; 

- художнє плетіння, ткацтво; 

- в’язання спицями, гачком; 
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- витинання; 

- художня вишивка; 

- народна лялька; 

- м’яка іграшка; 

- 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. 

 

2. Образотворче мистецтво: 

- графіка; 

- живопис; 

- батик. 
 

 

ІV. Порядок проведення та підведення підсумків районного та 

міського етапу 

4.1. Роботи з декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 

оцінюються членами журі районного та міського етапу. 

При оцінці робіт враховуються (60 балів максимально): 

- композиційне рішення, назва роботи     10 балів 

максимально 

- технічна майстерність        10 балів 

максимально 

- оригінальність ідеї, стилю, манери, творче рішення   15 балів 

максимально 

- втілення авторського задуму  

(емоційне та естетичне враження від роботи)    10 балів 

максимально 

- дизайнерське оформлення, трудомісткість  

та її доцільність при виконанні роботи      15 балів 

максимально 

4.2. Переможець в особистій першості у кожному розділі визначається 

по сумі балів, набраних учасниками при оцінці декоративно-ужиткового чи 

образотворчого мистецтва. 

Якщо учасник не набирає 70% максимально можливих балів за 

підсумками, то перше місце не присуджується. 

Якщо не набирає 60% максимально можливих балів за підсумками, то 

друге місце не присуджується. 
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Якщо не набирає 50% максимально можливих балів за підсумками, 

трете місце не присуджується.  
 

V. Обов’язкова документація: 

5.1. Для подачі робіт необхідно підготувати наступні документи: 

- Заявка на участь в обласній виставці-конкурсі (додаток 2).  

Всі назви та данні на виконавців і керівників повинні заповнюватись 

без скорочень та абревіатур;  

- паспорт представленої роботи з кольоровою фотокарткою у лівому 

верхньому куті ОБОВ’ЯЗКОВО (додаток 3); 

- етикетки, які надійно прикріплені до експонату (додаток 4); 

- Інформація про відповідального за районну чи міську виставку (ПІБ, 

телефон); 

 

 При оформленні документації: 

- заявка надається у друкованому вигляді; 

- у графі «Розділ» заявки вказати техніку виконання; 

- у паспорті вказати контактний телефон автора та його адресу, повне 

прізвище, ім’я та по-батькові керівника та його контактний телефон; 

- кожна робота повинна мати етикетку, яка надійно прикріплена до 

експонату. 

  

Заявка та паспорти експонатів повинні обов'язково бути наданні в 

електронному вигляді  на електронну адресу  zochetum.estet@i.ua 

 

Увага!!! 

Експонати, які не відповідають вимогам та не мають необхідної 

документації на виставку не приймаються. 

 

VІ. Критерії оцінювання обласного етапу 
Творчі роботи в представлених розділах визначаються 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. 

 

VІI. Керівництво та фінансово-технічне забезпечення 

 виставки-конкурсу 
Загальне керівництво обласною виставкою-конкурсом здійснює 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації та комунальний заклад 

«Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської 

молоді» Запорізької обласної ради. 
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Витрати на доставку та повернення експонатів, відрядження 

працівників відносяться на рахунок відряджуючої сторони. 

 

VІIІ. Визначення та нагородження переможців 
Усі конкурсні роботи оцінює компетентне журі, яке формується і 

затверджується Департаментом освіти i науки облдержадміністрації. 

Роботи оцінюються згідно з критеріями конкурсних оцінок. 

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

нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації відповідних ступенів. 
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                                                                                 Додаток  2 
      до листа Департаменту 
      від 15.01.2019 
      № 02.2-16/52 
 

ЗРАЗОК  

 

 
 

 

Заявка надається на фірмовому бланку!!! 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Обласній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай i люби свій край» 

 
№ Розділ 

(підрозділ) 

 

вік П.І.Б. 

автора 

Назва гуртка, 

організації, 

 місто(село), 

район, область.  

Назва 

роботи 

П.І.Б. керівника, 

телефон  

       

       

 

 

 

 

 

 

Директор закладу                                                                 

________________ 

                                                         (пiдпис)  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

                                                                                 Додаток  3 
      до листа Департаменту 
      від 15.01.2019 
      № 02.2-16/52 
 

 
 
 

ЗРАЗОК 

 

 

Запорізька область 

Декоративно-ужиткове мистецтво 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 

 

представленого твору 

Назва  експонату (розробки)__________________________________________ 

Розділ_____________________________________________________________ 

Техніка виконання, матеріал__________________________________________ 

ПІБ (авторів)_______________________________________________________ 

Вікова категорія____________________________________________________ 

Назва гуртка_______________________________________________________ 

Організація чи заклад,  де працює гурток_______________________________ 

Поштова адреса з індексом___________________________________________ 

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника гуртка, тел.______________________ 

Електронна адреса та телефон центру__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

        Фото роботи 
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                                                                                 Додаток  4 

      до листа Департаменту 
      від 15.01.2019 
      № 02.2-16/52 
 

ЗРАЗОК 

 

Розмір етикетки 10 х 4 

 

Назва роботи 

________________________ 

Автор, вік  

Заклад 

Адреса 

Керівник 

 

 

 

 


