УПРАВЛIННЯ ОСВIТИ I НАУКИ
KIPOB огрАдсь к oi оБ^Асн oi лрlкдвноi АдмIнIстеацi

вул.,Щворцо ва, 32129,
E-mail: public@osvita.kг-admin.gov.ua,

й, 25022, тел. (0522) 24- 1 5-2В,
сайт:оsчitа.kг-аdmiп.gоV.ча, код згiдно з ОflРПОУ 38802700

м, Кро пи в н и цьки

NsКерiвникам органiв управлiння
освiти райдержадмiнiстрацiй,
виконавчих KoMiTeTiB мiських рад,
об'еднаних територiальнпх громад

.Щиректорам шкiл-iнтернатiв та

закладiв позашкiльноi
обласпого пiдпорядкування

освiти

Про проведення обласного етапу
Всеукраiнськоi виставки-конкурсу
декоративно-ужиткового i образотворчого
мистецтва <<Знай i люби свiй край>

MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд
27 листопада 2019 року Ng 1489 <Про затвердження Плану всеукраiнських i
мiжнародних органiзацiйно-масових заходiв з дiтьми та учнiвською молоддю на
2020 piK (за основними напрямами позашкiльноТ освiти) та Плану ceMiHapiB_
пракгикумiв для педагогiчних працiвникiв закладiв позашкiльноi освiти на 2020 piк>,
листа УкраiЪського державного центру позашкiльноi освiти вiд 17 лютого 2020 porcy

Вiдповiдно

до наrcзу

02-21 кПро проведення ВсеукраiЪськоТ виставки-конкурсу), з метою виявлення та
пiдтримки обдарованих дiтей та пiдлiткiв Кiровоградщини, сприяння реалiзацii
творчих задумiв, залучення до вiдкриття i розумiння прекрасного у навколишньому
середовищi i у своему життi, пробулження у дiтей та молодi поваги до нацiональноi
J\b

культурноi спадщини комунальниЙ позашкiльниЙ навчальниЙ

закJIад

<Кiровоградський обласний центр дитячоi та юнацькоi творчостi> з 22 квiтня по
1 травня 2020 року проводить обласний етап ВсеукраiЪськоi виставки-конкурсу
декоративно-ужиткового i образотворчого мистецтва <ЗнаЙ i люби свiЙ краЙ) (далi _
Виставка - конкурс) вiдповiдно до умов, що додаються.
Просимо забезпечити проведення вiдбiркового етапу Виставки-конкурсу у
пiдпорядкованих закJIадах освiти та направити роботи переможцiв для участi у
II обласному етапi Виставки-конкурсу.
,Щодаток: на 7 арк.

в

l

прим.

Заступник начальника управлiння
ольга Тимко з22з 54

,Щодаток

до листа управлiння освiти
облдержадмiнiстрацii

_

березня 2020 року

i

науки

М

умови
проведення обласного етапу Всеукраiнськоi виставки-конкурсу
декоративно-ужиткового i образотворчого мистецтва
<<Знай i люби свiй край>>
1.

Загальнi положення

1.1. Обласний етап Всеукраiнськоi виставки-конкурсу

декоративно-

Виставка - конкурс) проводиться щорiчно з метою пiдведення пiдсумкiв роботи
rypTKiB, творчих об'еднань декоративно-ужиткового i образотворчого
мистецтва, сприянню реалiзацii творчих задумiв, з€tлучення yrHiBcbKoi молодi
до вiдкриття i розумiння прекрасного у навколишньому середовищi i у своему
життi, пробулженIuI у дiтей та молодi поваги до нацiональноi культурноi
спадщини.
1 .2. Завдання виставки-конкурсу:
пошук та пiдтримка обдарованих дiтей;
розкриття нових талантiв;
подutльший розвиток декоративно-ужиткового мистецтва серед здобувачiв
освiти;
популяризацiя та пропаганда кращих робiт.
1.3. Загальне керiвництво виставкою-конкурсом здiйснюеться Украiнським
державним центром позашкiлъноi освiти.
2.

Мiсце та час проведення

2.|. Обласна виставка-конкурс проводиться з 22 квiтня по 1 травня
2020 року.

2.2. Експонати на обласну виставку-конкурс надаються оргкомiтету за
адресою: м. Кропивницький, вул. Шульгiних,Зб (каб.305).
2.3. TepMiH подання експонатiв - до |2 квiтня 2020 року.
3.

Учасники виставки-конкурсу

В

обласному етапi ВсеукраТнськоi виставки-конкурсу беруть у{астъ
вихованцi (учнi) закладiв позашкiльноi, загальноi середньоi, професiйноi
(професiйно-технiчноi) освiти та iнших закладiв обласного пiдпорядкування.
Конкурс проводиться за двома вiковими категорiями:

молодша-6-11рокiв;
старша

-

|2 - 18 poKiB.

4.

Програма проведення

Конкурс передбачае:
особисту першiсть з кожного роздiлу.
4.2. З поданих робiт Кiровоградським обласним центром дитячоi та
юнацькоi творчостi створюеться виставка ) яка дiятиме з 22 квiтня по 1 травня
року, по завершеннi якоТ роботи-переможцi доправляються до Украiнського
державного центру позашкiльноi освiти для участi у всеукраiнському етапi
виставки - конкурсу.
4. 1.

5.1. На

Умови участi
обласний етап виставки-конкурсу представляються роботи
5.

вихованцiв, якi зайняли призовi мiсця на районних виставках-конкурсах.
5.2. Виставка-конкурс проводиться за роздiлами:
декоративно-ужиткове мистецтво
:

художне рiзьблення по дереву;
гончарство та художня KepaMiKa;
художне плетiння, ткацтво;
в'язання спицями, гачком;
витинання;

художня вишивка;
народна лялька;

м'яка iграшка;
писанкарство;
вироби з TicTa;
вироби зi шкiри;
декоративний розпис, народний живопис;
бiсероплетiння;
паперова пластика та оригамi;

вироби з соломки;
iзонитка;
лозоплетiння;
вироби з природних матерiалiв;

iншi технiки виконання;
образотворче мистецтво:
графiка;

живопис;
батик.

5.3. У кожному роздiлi подаються не бiльше 3-х робiт у кожнiй вiковiй
категорii. У роздiлi <Iншi технiки виконання) подаються не бiльше 8-ми робiт У

графiка, живопис, батик, iншi технiки виконання повиннi бути оформленнi У
рамки, але без скла та не перевищувати розмiр 40х60.
5.5. Щля оцiнювання технiки виконання робiт з роздiлу ((художня вишивка)
зворотнiй бiк роботи повинен бути вiдкритим. В iншому випадку, ба-гrи за
TexHiKy виконання закритих робiт враховуватись не булуть!
5.6. Роботи повиннi мати належний вигляд: оформленi, пiдписанi (згiдно
додатку JЮ 3), картини обов'язково оформленнi у раму.

з€tлишаються в УкраiЪському
державному центрi позашкiльноi освiти на постiйно дiючу виставку.
Виставцi-конкурсi просимо обов'язково подати
5.7, Для участi
фотографii робiт, заявку, паспорт та етикетки в електронному та паПероВоМУ

|0%

робiт

переможцiв

вiд регiону

у

виглядi. Технiчна вимога до фото:
формат - jpg. jpeg;
дозвiл зображення - 200-300 dpi;
розмiр файлу - не бiльше 5 Мб.;

розглядаються викJIючно фотографii без додаткових наПИСiВ, РаМОК,
пiдписiв i iнших елементiв доданих поверх фото, отриманого з камери або пiсля
базовоi обробки;

iм'я файлу, що мiстить зображення повинно вiдповiдати назвi

роботи,
Сергiя
Шандиби
(наприклад,
робота
прiзвищу та iMeHi виконавця, назвi областi
<kBiTn ВiльшаНськиЙ район. - кКвiтИ Шандиба Сергiй_Вiльшанський. jpg>).
5.8. Роботи, якi брали участь в минулих виставках 1 експонати низького
рiвня виконання до участi в KoHKypci не допускаються.
б. Визначення та нагородження переможцiв

6.1. Роботи оцiнюються з кожного роздiлу окремо, згiдно з криТеРiЯМИ
конкурсних оцiнок.
за композицiю - 50 балiв;
за TexHiKy виконання - 50 балiв;
за оригiнальнiсть твору - 30 балiв;
ступiнь емоцiйного впливу - 30 балiв.

за

максим€Lльною кiлькiстю балiв,
набраних автором за роботу, представлену на конкурс.
6.2. Двтори робiт, якi зайняли у обласному етапi виставки-конкурсУ
призовi мiсця, нагороджуються дипломами управлiння освiти науки

особиста першiсть визнача€ться

i

облдержадмiнi стр ацii.

4

6.3. Роботи, якi займуть призовi мiсця, будуть направленi для yracTi у
III етапi ВсеукраiЪськоi виставки-конкурсу <<Знай i люби свiй край> до м.
Киева.
7.

Керiвництво та матерiальне забезпечення

7.1. Загальне

керiвництво обласним етапом виставки-конкурсу
здiйснюеться управлiнням освiти i науки Кiровоградськоi обласноI державноi
адмlнlстрац1l.

7.2. Для пiдведення пiдсумкiв створюеться журi, скJIад

затверджу€ться управлiнням освiти
державноi адмiнiстрацii.

7.З.Витрати

на

i науки

Кiровоградськоi

доставку, повернення експонатiв

якого

обласнОi

та

вiдрядження
уповноважених осiб здiйснюються за рахунок органiзацiй, що вiдряджае або
iнших джерел фiнансування, не заборонених чинним законодавством УкраiЪи.
8. ,Щокументацiя

8.1. Щля подачi робiт необхiдно пiдготувати наступнi документи:
копiя пiдсумкового наказу за результатами проведення I етапУ ВиСТаВКИ

-

конкурсу;
заявка (додаток М 1) подаеться за один мiсяць до виставки окреМо пО
кожному роздiлу та вiковiй категорii на електронну адресу: ocdut@ukr.net.;
паспорт на кожну роботу в окремому файлi (додаток Ns 2);
фотокартка експонатарозмiром 10х15 см в друкованомута В еЛеКТРОННОМУ
вигляд1;

етикетка на експонат (додаток J,,lb3) - 2 шт. (одна етикетка прикрiплюеться
до експонату).
8.2. ,Щокументи подаються без скорочень та абревiатур. Змiст ПаПКИ
подаеться в друкованому та електронному виглядi.
8.3. Роботи, якi не вiдповiдають вимогам та не мають вище перерахованих
супроводжуючих документiв на виставку не приймаються.

Роботи, якi не пройшли до III етапу ВсеукраiЪськоi виставки-конкурсу
кЗнай i люби свiй край> i не були направленi до м. Киева забираються
з 1, до до 30 травня 2020 року.

.Щодаток Nэ1

до Умов проведення обласного
етапу Всеукраiнськоi виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового i
образотворчого мистецтва <Знай i
люби свiй край>

зАявкА
участь в обласному етапi ВсеукраiЪськоi виставки-конкурсу
декоративно-ужитковоfо i образотворчоfо мистецтва <<Знай i люби свiй
ша

краи>
J\ъ

Назва

П.I. автора

BiK учасника

роботи

органiзацii,

п.I.Б.
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Заявка подаеться без скорочень та абревiатур, згiдно зразка

м.п.
,Щиректор закладуосвiти

пiдпис

Примiт
ка
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Додаток

J\b 2

до Умов проведення обласного
етапу ВсеукраiЪськоi виставкиконкурсу декоративно-ужиткового i

образотворчого мистецтва <<Знай i
люби свiй край>

пАспорт

представленого твору
Назва експонату (розробки

Роздiл
TexHiKa виконання, матерiал
ШБ (aBTopiB

BiK учасника
Назва гуртка
Органiзацiя чи заклад, де працюе ryрток
Прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника ryртка
Контактний телефон керiвника ryртка

Щиректор

закладу освiти

(пiлпис)

Додаток

Jtlb З

до Умов проведеннrI обласного
етапу Всеукраiнськоi виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового i
образотворчого мистецтва <<Знай i
люби свiй край>

Етикетка на експонат

Автор, BiK

етикетки 10х4 см.
Назва роботи

Заклад

Адреса
Керiвник
не запOвнюсте!!!

