
Додаток 1  
до листа Департаменту 
від 22.01.2019 
№ 02.2-16/92 
 

 

Інформаційно-методичні рекомендації  

щодо проведення обласного етапу конкурсу образотворчого та 

фотомистецтва «Україна – європейська країна» 

 

1. Загальні положення 

 

Обласний етап конкурсу образотворчого та фотомистецтва «Україна – 

європейська країна» проводиться в рамках Міжнародного дитячо-юнацького 

фестивалю народного мистецтва «Смарагдові витоки» з метою залучення 

підростаючого покоління до європейських інтеграційних процесів в Україні, 

висловлювання своєї думки про бачення європейського майбутнього держави 

через образотворче мистецтво та фотомистецтво, проявляючи свою 

творчість, креативність, оригінальність, підтримка талановитих, обдарованих 

дітей та молоді, виховання у них високих моральних якостей. 

Основними завданнями конкурсу є: 

- виховання патріотизму, любові до України, поваги до національних 

традицій українського народу; 

- пошук та розкриття нових юних талантів; 

- збільшення мережі гуртків образотворчого та фотомистецтва, сприяння 

збагаченню художньої майстерності гуртківців;  

- виховання любові до рідного краю; 

- популяризація та пропаганда кращих робіт образотворчого та 

фотомистецтва. 

 

2. Організатори Конкурсу 

 

Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації та 

комунальний заклад «Запорізький обласний центр художньо-естетичної 

творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради. 

 

3. Учасники Конкурсу 

 

Конкурс проводиться з 01 лютого до 14 квітня 2019 року. До участі у 

конкурсі запрошується учні закладів загальної середньої, позашкільної 

освіти; закладів освіти обласного підпорядкування та учнівської молоді 

закладів професійної освіти віком від 6 до 21 років включно.  

Конкурс проводиться серед дітей та учнівської молоді за номінаціями: 

фотомистецтво та образотворче мистецтво. Роботи буде розглянуто в 

трьох вікових категоріях:  

- молодша група (7-10 років); 
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- середня група (11- 14 років); 

- старша група  (15 – 21 років). 

 

4. Умови та порядок проведення Конкурсу 

 

Конкурс проводиться поетапно: 

І етап – районний, міський; 

ІІ етап – обласний 

Роботи, які беруть участь у Конкурсі учасники представляють у 

номінаціях: образотворче мистецтво (живопис, графіка, батик та ін.) та 

фотомистецтво (портрет, пейзаж, натюрморт, жанрове фото, поза жанрове та 

експериментальне фото). 

 Тематика робіт: «Україна – це Європа»,  «Україна - наша єдина 

родина», «Запорізький край очима дітей», «Ми – надія твоя, Запорізький 

краю!», «Європейська родина». 
До конкурсу не допускаються роботи, які пропагують негативні звички, 

насильство, будь-яку форму ворожнечі, містять будь-яку форму реклами. 

Один учасник може подати на конкурс за номінацією: 1 роботу, а від 

закладу освіти – не більше 5. 

До участі у Конкурсі допускаються малюнки та фотороботи виконані 

у будь-якій техніці. Представлені малюнки повинні бути формату А3, а фото 

формату А4. До робіт додається заявка (додаток 2). На зворотному боці в 

правому нижньому кутку малюнка та фото повинна бути етикетка (додаток 

2). 

 До 29 березня 2019 року учасники (переможці І етапу не більше 5 від 

закладу) надсилають у роздрукованому вигляді загальну заявку на участь за 

номінаціями та роботи (малюнок, фото) будь-якою поштою з кур’єрською 

доставкою (Укрпоштою без відмітки цінний лист) за адресою: 69035, 

м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 14, комунальний заклад «Запорізький 

обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради з позначкою На конкурс «Україна – 

європейська країна». 

Довідки за телефоном контактної особи від Оргкомітету Конкурсу: 

(061) 233-86-26, 097-990-10-75, Завгородня Дар’я Сергіївна. 

 

Роботи, надані після 29 березня 2019 року не розглядаються 
 

Роботи, представлені без вищезазначених даних, журі не розглядатиме. 

Надіслані на обласний конкурс роботи за номінаціями авторам не 

повертаються.  

5. Журі Конкурсу 

 

Журі Конкурсу затверджується Департаментом освіти і науки Запорізької 

обласної державної адміністрації. Журі здійснює огляд робіт і визначає 
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переможців. Переможці визначаються в кожній віковій групі. Рішення журі 

оскарженню не підлягає. 
 

6. Критерії оцінювання  

 

Роботи оцінюються за 10-бальною шкалою. 

Оцінювання малюнків здійснюється за наступними критеріями: 

 - відповідність обраній тематиці; 

- композиційна досконалість; 

 - художній рівень та індивідуальність виконання; 

 - оригінальність твору; 

- якість виконання. 

У номінаціях фотомистецтва оцінюються за наступними критеріями: 

- композиційне рішення (правильно заповнений кадр); 

- ідея роботи (задум автора, авторська позиція, вплив за рівнями 

сприйняття: емоційно, образно, раціонально); 

- технічна майстерність (різкість зображення, правильність експозиції, 

робота зі світлом, колірний баланс); 

- використання технічних прийомів (довгі і короткі витримки, зйомку з 

проводкою, зуммування на довгих витримках, синхронізації за другою 

шторкою) 
 

7. Нагородження учасників 

 

Автори робіт, які посіли у Конкурсі призові місця, нагороджуються 

дипломами відповідних ступенів Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації. 
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   Додаток 2 
   до листа Департаменту 

від 22.01.2019 
№ 02.2-16/92 
 
 
 

 

Заявка надається на фірмовому бланку!!! 

 

ЗАЯВКА 

на участь в Обласному конкурсі образотворчого та фотомистецтва 

«Україна – європейська країна»  

 

№ 

з/

п 

Номінаці

я 

Назва 

роботи 

Прізвище, 

ім’я автора 

Вікова 

 категорія 

 

Офіційна 

назва 

навчального 

закладу 

П.І.Б. 

керівника 

       

 

 

 Директор                               _______________ 

М.П.                                                           підпис 

 

 
ЗРАЗОК 

 

Етикетка 

 

 На звороті у нижньому правому куті фотороботи має бути етикетка 

(розміри етикетки – 15см x 7см; розмір шрифту – 10пт): 

 

Назва 

роботи 

 П.І.Б автора, 

вік 

П.І.Б. 

художнього 

керівника 

Назва навчального 

закладу  

    

 

Увага!!! 

 

Неповний набір документів або надіслані після зазначеної дати, не 

розглядаються! 

 

 
 
 


