
 
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ  

Міського конкурсу образотворчого мистецтва  

серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких  

навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) 

 м. Миколаєва «Моя неосяжна Україна» 

АРТ – ПРОЕКТ 

«Пейзажи рідного міста» 

 
                        1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

  

 1.1. Це Положення визначає порядок проведення Міського конкурсу 

образотворчого мистецтва серед учнів початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання) м. Миколаєва 

«Моя неосяжна Украина» за темою «Пейзаж рідного міста» (надалі – 

Конкурс).  

 

 1.2. Організатори Конкурсу: Управління з питань культури та охорони 

культурної спадщини Миколаївської міської ради, Дитяча художня школа м. 

Миколаєва та відомий миколаївський колекціонер Юрлов Вадим 

Анатолійович. 

 

 1.3. Мета  конкурсу:  виховання у дітей та молоді патріотизму, любові 

до України, поваги до національних цінностей українського народу, а також, 

наголошення на важливості мирного вирішення проблем як в особистому 

житті, так і на рівні держави. 

 

 1.4. На Конкурс приймаються художні  роботи, що відображають  тему: 

«Пейзаж рідного міста».  

 

 1.5. До  участі  у  Конкурсі  запрошуються  діти  віком  від  6  до  17  

років,  які є учнями художньої школи та шкіл мистецтв м.Миколаєва. 

 

 1.6. На  Конкурс  приймаються  твори  дитячого  образотворчого  

мистецтва  (надалі  -  Конкурсні роботи), а саме: малюнки виконані в 

живописній техніці.   

 

 

 1.7.Термін та етапи проведення Конкурсу:  

 - 12.06.2017  - 20.06.2017 - збір  Конкурсних робіт на базі Дитячої 

художньої школи м. Миколаєва;  

 -  26.06.2017   -  проведення Конкурсу,  робота членів журі;  

 - 23.08.2017  - відкриття виставки кращих робіт, урочисте зібрання - 

нагородження переможців у Дитячій художній школі м. Миколаєва; 



 - вересень 2017р. - День міста Миколаєва – виставка переможців у 

виставковій залі Миколаївського міського палацу культури та мистецтв              

(вул. Нікольська, 54) 

 

2. ОСНОВНА МЕТА І ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

  

 2.1.  Основною метою Міського конкурсу образотворчого мистецтва 

серед учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 

(шкіл естетичного виховання) м. Миколаєва «Моя неосяжна Украина»  є 

сприяння національно-патріотичному вихованню підростаючого покоління, 

розвиток творчих здібностей, а також демонстрація варіативних 

можливостей і творчого потенціалу дітей, розвиток творчого мислення та 

естетичного смаку.  

 

 2.2. Міський конкурс образотворчого мистецтва серед учнів 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл 

естетичного виховання) м. Миколаєва «Моя неосяжна Украина»   передбачає 

вирішення наступних завдань: 

 - розкриття творчого потенціалу дітей;  

 - формування національної свідомості і патріотичного виховання у 

дітей та молоді;  

 - створення умов для співпраці та обміну досвідом, іноваційними 

методами та формами роботи серед учасників, організаторів та відвідувачів. 

 

РОЗДІЛ ІІ 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

 

 2.1. Конкурс проводиться в чотири етапи:  

 

 І етап – з 12.06 по 20.06.2017  оголошення конкурсу та отримання робіт 

від учасників, облік Конкурсних робіт та проведення попередньої оцінки їх 

на відповідність умовам Конкурсу, організація діяльності кваліфікованого 

Журі для оцінки Конкурсних робіт учасників;  

 ІІ етап  - 26.06.2017 –  визначення журі переможців Конкурсу на базі 

ДХШ м Миколаєва, об 11.00; 

 ІІІ етап  -з 23.08.2017 - організація і проведення виставки кращих 

Конкурсних робіт; нагородження авторів кращих робіт у ДХШ; 

 

 ІVетап – День міста Миколаєва – виставка робіт учнів – переможців 

конкурсу у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури та 

мистецтв (вул. Нікольська, 54) 

 



 2.2. Роботи повинні бути виконані самостійно, автором.                                          

Малюнки виконуються на ватмані, акварельному, або тонованому папері 

формату А3, роботи можуть бути виконані в живописній (гуаш, акварель). 

Згортання та згинання робіт не допускається ! 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНКУРСУ 

  

 3.1. До складу Організаційного комітету Конкурсу входять:  

    - начальник управління з питань культури та охорони культурної 

спадщини Миколаївської міської ради Любаров Юрій Йосипович                          

(з 18.05.2017); 

 - в.о.начальника відділу культурно-мистецької роботи управління з 

питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської 

ради Заборовська Наталія Олексіївна; 

 -  відомий миколаївський колекціонер Юрлов Вадим Анатолійович;  

    - директор Дитячої художньої школи м. Миколаєва Кручиніна Євгенія 

Іванівна. 

 

 3.2. На Організаційний комітет Конкурсу покладаються функції щодо 

організації, координації та забезпечення проведення Конкурсу.  

 

 3.3. Організаційний комітет Конкурсу забезпечує:  

 - визначення умов та порядку проведення Конкурсу;  

 - затвердження вимог до Конкурсних робіт;  

 - формування критеріїв оцінки Конкурсних робіт;   

 - затвердження термінів і форми оцінювання Конкурсних робіт;  

 - оприлюднення інформації про проведення Конкурсу;  

 - недопущення  розголошення  відомостей  про  результати  Конкурсу  

раніше  дати  їх  офіційного оголошення;  

 - організацію надання подарунків переможцям Конкурсу;  

 - забезпечення експонування (виставки) Конкурсних робіт.  

 

 3.4.  Рішення  Організаційного  комітету  приймаються  на  засіданнях  

Організаційного  комітету, шляхом  голосування  та  простою  більшістю  

голосів  присутніх  на  засіданні  членів  Організаційного комітету. Засідання 

Організаційного комітету вважається правомочним у разі присутності на 

ньому не менш ніж 2/3 загальної кількості членів Організаційного комітету. 

Кожен член Організаційного комітету має один голос. За рівної кількості 

голосів, голос Голови Організаційного комітету є переважним.  

  

 

  



РОЗДІЛ ІV 

 

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

 

 4.1.  До участі у Конкурсі запрошуються малолітні та неповнолітні 

особи (діти та підлітки) у віці від 6 до 17 років. Всі учасники Конкурсу 

розподіляються на такі вікові групи:  

 - І – від 6 до 9 років;  

 - ІІ – від 10 до 13 років;  

 - ІІІ – від 14 до 17 років.  

 

 

РОЗДІЛ V 

 

ПОРЯДОК, ТЕРМІНИ ТА МІСЦЕ  

НАДАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ НА КОНКУРС 

  

 5.1.  Прийом Конкурсних робіт здійснюється у термін з 1 червня до 20 

червня 2017 року.  

 

 5.2. На Конкурс приймаються Конкурсні роботи А2,  А3 формату.  

 

 5.3. Конкурсна робота, зі зворотної сторони, має обов’язково містити  

паспорт Конкурсної роботи, в  якому  повинна  відображатися  наступна  

інформація:  

 - ПІБ  автора;  

 - вік  автора;  

 - назва  роботи;  

 - назва навчального закладу; 

 - контакти викладача; 

  контакти батьків, номер телефону.   

 

 5.4.  Без  наданих  та  коректно  заповнених  паспортів Конкурсні  

роботи  не розглядаються  і  не  приймаються  до  участі  в  Конкурсі.  Не  

допускаються  до  участі  у  Конкурсі  і  не розглядаються колективні й 

анонімні Конкурсні роботи.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ VІ 

 

ЖУРІ КОНКУРСУ 

  

 6.1. Склад Журі формується і затверджується Організаційним 

комітетом. Журі формується з числа авторитетних і досвідчених спеціалістів 

в галузі образотворчого мистецтва і художньої освіти.  

 6.2. Функції Журі:  

 -  попереднє  оцінювання  Конкурсних  робіт  та  визначення  переліку  

робіт,  які  будуть експонуватись на виставці;  

 - оцінювання Конкурсних робіт за визначеними критеріями;  

 - визначення переможців Конкурсу у кожній із категорій;  

 - формування експозиції Конкурсу.  

 6.3. Результати Конкурсу оформлюються протоколом, який 

підписується всіма членами Журі.  

  

РОЗДІЛ VІІ 

 

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ І ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ  

ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ 

  

 7.1. Розгляд та оцінювання робіт членами Журі, здійснюється у 

наступних номінаціях:  

 - І вікова група – від 6 до 9 років;  

 - ІІ вікова група – від 10 до 13 років;  

 - ІІІ вікова група – від 14 до 17 років. 

  

 7.2. Журі оцінює конкурсні роботи за наступними основними але не 

виключними критеріями:  

 - відповідність Конкурсної роботи встановленій темі;  

 - глибина розкриття теми в Конкурсній роботі;  

 - емоційний відгук (робота запам’яталася, викликала позитивне 

емоційне забарвлення);  

 - композиційне і кольорове рішення;  

 - оригінальність (нестандартний підхід і виконання);  

 - художність (вміння естетично і зі смаком представити матеріал, 

колористика, композиція);  

 - рівень самостійності мислення автора при створенні Конкурсної 

роботи.  

 Для оцінювання застосовується 100-бальна шкала. 

  

 7.3. Організаційний комітет Конкурсу за поданням Журі має право 

вводити додаткові обов’язкові критерії оцінювання Конкурсних робіт.  



 7.4.  Підсумування  результатів  оцінки  Конкурсних  робіт  та  

визначення  переможців  у  кожній номінації  здійснюється  Організаційним  

комітетом  шляхом  сумування  балів  присуджених  кожним членом Журі.   

  

  

РОЗДІЛ VІІІ 

 

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ 

  

 8.1.  Підбиття  підсумків  Конкурсу  та  оголошення  переможців  І туру 

здійснюється  Організаційним комітетом не пізніше 26.06.2017 року.  

 8.2. В номінаціях І, ІІ і ІІІ вікових груп присвоюється:  

 - «I місце» (диплом +  подарунок);  

 - «II місце» (диплом +  подарунок);  

 - «III місце» (диплом +  подарунок);  

 

  

РОЗДІЛ ІХ 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРСУ 

 

 9.1. Джерелами інформації про заходи фестивалю є друкована 

продукція (афіши, запрошення, програма), засоби масової інформації (газети 

та журнали міста та області, канали телебачення), частково на засадах 

інформаційного спонсорства, Інтернет-видання, офіційний сайт 

Миколаївської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


