
Додаток 2 

до листа Управління  

освіти і науки Черкаської 

облдержадміністрації 

________________________ 

 

Інформаційно-методичні матеріали 

щодо проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва „Знай і люби свій край“  
 

1. Загальні положення 
Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 

і образотворчого мистецтва „Знай і люби свій край“ (далі – Виставка-конкурс) 

проводиться згідно з „Положенням про Всеукраїнські відкриті заходи зі 

спортивно-технічних видів спорту та інших напрямків технічної творчості серед 

дітей та учнівської молоді“, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 13.11. 2017 № 1468 (далі – Положення). 

2. Місце та час проведення 

2.1. Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва „Знай і люби свій край“ проводиться 

щорічно в місті Черкасах на базі комунального закладу „Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“. 

2.2. Строки проведення Виставки-конкурсу визначаються Орієнтовним 

планом обласних очно-заочних масових заходів комунального закладу 

„Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради“ і повідомляються в листі-виклику додатково. 

2.3. Експонати на обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва „Знай і люби свій край“ 

подаються щорічно згідно з графіком за адресою: 18002, м.Черкаси, вул. Верхня 

Горова, 77. Телефони для довідок: (0472) 33-34-08, (0472) 33-34-85. 

3. Мета Виставки-конкурсу 
Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 

і образотворчого мистецтва „Знай і люби свій край“ проводиться з метою: 

- підведення підсумків роботи творчих об’єднань учнів, гуртків 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва; 

- підтримки та розвитку декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва, сприяння реалізації творчих задумів учнівської молоді; 

- пропаганди та популяризації досягнень дитячих колективів художньо-

естетичного напряму; 

- залучення учнівської молоді до розуміння прекрасного 

в навколишньому середовищі, в своєму житті; 

- художньо-естетичного виховання учнівської молоді, пробудження в неї 

поваги до національної культурної спадщини. 
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4. Учасники Виставки-конкурсу 

4.1. В обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва „Знай і люби свій край“ бере участь 

учнівська молодь закладів позашкільної освіти віком до 18 років включно на рік 

проведення заходу. 

4.2. Оцінювання робіт відбувається відповідно до 2-х вікових категорій: 

молодша – 6-11 років (2010-2015 р.н.), старша – 12-18 років (2003-2009 р.н.). 

 

5. Умови проведення Виставки-конкурсу 

5.1. На Виставку-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва „Знай і люби свій край“ подаються експонати відповідно до 

запропонованих розділів та номінацій. 

Розділ „Декоративно-ужиткове мистецтво“: 

- художнє різьблення по дереву; 

- гончарство та художня кераміка; 

- художнє плетіння, ткацтво; 

- в’язання спицями, гачком; 

- витинання; 

- художня вишивка; 

- народна лялька; 

- м’яка іграшка; 

- писанкарство; 

- вироби з тіста; 

- вироби зі шкіри; 

- декоративний розпис, народний живопис; 

- бісероплетіння; 

- паперова пластика та оригамі; 

- вироби з соломки; 

- ізонитка; 

- вироби з природних матеріалів; 

- інші техніки виконання. 

Розділ „Образотворче мистецтво“: 
- графіка; 

- живопис; 

- батик. 

5.2. Для оцінювання техніки виконання робіт з номінації „Художня 

вишивка“ зворотній бік роботи повинен бути відкритим. Бали за техніку 

виконання із закритою стороною не враховуються. 

5.3. Роботи в номінаціях „Витинанка“, „Художня вишивка“, 

„Декоративний розпис“, „Графіка“, „Живопис“ повинні бути оформлені у рамки 

без скла та мати кріплення для експонування робіт. 

5.4. Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва „Знай і люби свій край“ передбачає 

особисту першість за кожною номінацією запропонованих розділів. 
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5.5. В залежності від кількості конкурсних робіт, суддівська колегія 

залишає за собою право у кожному розділі об’єднувати роботи за номінаціями  

або за віковими категоріями, враховуючи техніки виконання. 

5.6. Кількість експонатів у номінаціях обмежена. Приймається 

по 1 (одній) роботі до кожної номінації відповідного розділу кожної вікової 

категорії, але не більше 30 експонатів від закладу. Роботи повинні мати 

належний вигляд: оформлені, підписані, марковані. 

5.7. Габаритні розміри експонатів обмежені (не повинні перевищувати 

50×50×50 см). 

5.8. Із конкурсних робіт на базі комунального закладу „Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради“ створюється постійно діюча експозиція, яка працює протягом 

року. 

5.9. 10% робіт – переможців від області залишаються в Українському 

державному центрі позашкільної освіти на постійно діючу виставку. 

5.10. 1 робота від закладу залишається в Комунальному закладі 

„Черкаський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради“ на постійно діючу виставку. 
5.11. За комплектацію, підбір та доставку експонатів на Виставку-конкурс 

відповідальність несе відряджаюча організація. 

5.12. Термін зберігання експонатів не більше двох років. 

5.13. Роботи, які брали участь в попередніх Виставках-конкурсах, до участі 

у Виставці-конкурсі не допускаються. 
 

6. Документація 
6.1. До експонатів, поданих на Виставку-конкурс, додається документація: 

- заявка на участь, заповнена без скорочень і абревіатур (додаток),  

в колонці заявки „примітки“ розмістити фото експонату розміром 2х3 см; 

- опис роботи із зазначенням техніки виконання (коротко можна вказати  

в паспорті); 

- фотокартка роботи розміром 10х15 см в друкованому (підписана  

з тильної сторони) та електронному вигляді; 

- фотографії експонатів у форматі .JPG, .JPEG, 200-300 dpi, розмір файлу 

не більше 5 Мб. Ім’я файлу, який містить зображення, має відповідати назві 

роботи, прізвища та імені виконавця, назві області (наприклад: Квіти_Іванов 

Іван_Черкаська.jpg). Розглядаються виключно фотографії без додаткових написів, 

рамок, підписів і інших елементів доданих поверх фото, отриманого з камери або 

після базової обробки; 

- маркування на експонат прикріплене з тильної сторони роботи 

(додаток); 

- паспорт експонату в електронному вигляді (додаток); 

- етикетка на експонат в друкованому та електронному вигляді (додаток). 

6.2. Документація подається в папці з файлами та в електронному вигляді. 

6.3. Документи подаються в електронному вигляді з посиланням  

на Google drive разом із попередньою заявкою на електронну адресу 

комунального закладу „Черкаський обласний центр науково-технічної творчості 
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учнівської молоді Черкаської обласної ради“. 

6.4. Якщо конкурсна робота виконана колективом вихованців,  

то обов’язково додаються дані про кожного, хто входить до його складу. 

6.5. Експонати, які не відповідають вимогам та не мають необхідної 

документації, суддівська колегія не розглядає. 

7. Керівництво та матеріальне забезпечення 
7.1. Загальне керівництво проведенням обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва „Знай і 

люби свій край“ здійснює комунальний заклад „Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“. 

7.2. Для підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнської виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва „Знай і люби свій 

край“ створюється суддівська колегія, склад якої затверджує директор 

комунального закладу „Черкаський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської обласної ради“. 

7.3. Витрати на організацію та проведення обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва „Знай і 

люби свій край“ здійснюються за рахунок комунального закладу „Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради“. 

7.4. Витрати, пов’язані із завезенням експонатів на Виставку-конкурс, 

здійснюються за рахунок відряджаючої організації. 

8. Визначення та нагородження переможців 

8.1. Підсумки обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва „Знай і люби свій край“ 

підводяться у травні – червні поточного року. 

8.2. Виставкові роботи оцінюються згідно з критеріями: композиція, 

складність виготовлення, якість, ступінь емоційного впливу. 

8.3. Особиста першість визначається за максимальною кількістю балів, 

набраних автором за представлений на Виставку-конкурс експонат. 

8.4. Автори робіт, які зайняли у Виставці-конкурсі І, ІІ або ІІІ місця, 

нагороджуються Дипломами комунального закладу „Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради“. 

8.5. За активну участь вихованців у Виставці-конкурсі декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва та їх якісну підготовку керівники гуртків 

можуть нагороджуватися Грамотами комунального закладу „Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради“. 

8.6. За рішення суддівської колегії, роботи, які відзначені Дипломами 

комунального закладу „Черкаський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської обласної ради“, можуть направлятися у м. Київ  

на щорічну Всеукраїнську виставку-конкурс декоративно-ужиткового  

і образотворчого мистецтва „Знай і люби свій край“. 

 

 



„Знай і люби свій край“ 

Назва роботи 

Автор: прізвище та ім’я. 

Назва закладу  

позашкільної освіти 

Рік подачі 

Додаток  

до Інформаційно-методичних 

матеріалів щодо проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва 

„Знай і люби свій край“ 

 

ЗАЯВКА 
на участь в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 

„Знай і люби свій край“ у 2020-2021 н. р. 

від___________________________________________________________ 
(повна назва відряджаючої організації) 

 

№ 

з/п
 

Назва 

роботи
 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

автора
 

Дата 

народ-

ження
 

Заклад 

загальної 

середньої 

освіти 

(школа, 

клас)
 

Назва  

гуртка 
 

Прізвище, ім’я та по 

батькові керівника 

гуртка (посада та місце 

основної роботи для 

сумісників)
 

Примітки
 

Розділ „Декоративно-ужиткове мистецтво“ 

Номінація „Художнє різьблення по дереву“ 

Молодша вікова категорія (6-11) років  

1.        
Старша вікова категорія (12-18) років 

2.        
Номінація „Гончарство та художня кераміка“ 

Молодша вікова категорія (6-11) років 

3.        
Старша вікова категорія (12-18) років 

4.        
 

 

Поштова адреса закладу, контактні телефони: _____________________________ 

 
 

Директор закладу            __________________/____________ 
                                                                                                  (підпис)        

М.П. 

 

Зразок  

маркування на експонат 
Розмір – 4,5 см х 2 см,  напис:  шрифт – 6-8 пт 
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П А С П О Р Т   № __ 
представленого твору 

Назва експонату (розробки): ___________________________________________ 

Розділ: ______________________________________________________________ 

Техніка виконання, матеріал:___________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів): ____________________________ 

Вікова категорія: ____________________ 

Назва гуртка: _______________________ 

Організація чи заклад, де працює гурток:_________________________________ 

Прізвище, ім’я та по батькові керівника гуртка: __________________________ 

Контактний телефон керівника гуртка: _________________________________ 

 

Директор закладу         ____________ 
                (прізвище, ініціали)      

 

 

 

 

 

 

Зразок  

етикетки на експонат 
 

Розмір – 8 см х 5 см, напис: шрифт Times New Roman. Розмір етикетки 

не змінювати, якщо багато тексту, то потрібно зменшити розмір шрифта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва роботи (18-22 пт)  
 

Автор: Прізвище та ім’я 

(14-16 пт) 
 
 

 

Повна назва закладу (10-14 пт) 


