
 
У К Р А Ї Н А  

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА 

ЮНАЦТВА 

 

Н А К А З  

 

14.01.2019                                        м. Слов’янськ                                       № 5 

 

Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва  

«Знай і люби свій край»  

 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки Донецької 

облдержадміністрації від 04.01.2019 № 4/163-19 ОД «Про затвердження Плану 

обласних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 

2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти)», Положення про 

Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» від 

09.08.2002 № 457, наказу МОН України від 19.05.2015 № 540 «Про внесення 

змін до Положення про Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 

03.06.2015 № 644/27089, з метою підтримки і розвитку творчих здібностей 

вихованців, подальшого розвитку та активізації декоративно-ужиткового 

мистецтва у закладах позашкільної та загальної середньої освіти 

 

НАКАЗУЮ: 

 1. Організувати та провести з 27 лютого по 31 березня 2019 року 

обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (далі – Виставка-конкурс) у 

м. Слов’янськ на базі Донецького обласного центру технічної творчості дітей та 

юнацтва (далі – Заклад). 

2. Затвердити склад організаційного комітету та журі Виставки-конкурсу 

(додається). 

3. Призначити відповідальним за проведення Виставки-конкурсу 

завідувача відділу початкового технічного моделювання та декоративно-

ужиткової творчості Закладу Стрельцову О.О. 

 4. Відповідальній за проведення Виставки-конкурсу Стрельцовій О.О.: 



4.1. Здійснити організаційно-методичний супровід щодо підготовки та 

проведення Виставки-конкурсу у зазначений термін (додаток 1). 

4.2. Підготувати та надати інформацію про підсумки проведення 

Виставки-конкурсу до 10 квітня 2019 року. 

5. Керівникам закладів позашкільної освіти та керівникам гуртків 

забезпечити участь робіт вихованців у Виставці-конкурсі. 

6. Головному бухгалтеру Закладу Бутко Н.А. профінансувати витрати на 

проведення Виставки-конкурсу за рахунок кошторису витрат на 2019 рік 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва (додаток 2). 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Закладу Калігаєву О.П. 

 

 

 

Директор         І.В. Борисенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Директор Донецького 

обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва 

____________ І.В. Борисенко 

«____»_________2019 р. 

 

Склад 

організаційного комітету обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

 

Голова оргкомітету: 

Борисенко Ігор Володимирович – директор Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва. 

Члени оргкомітету: 

Калігаєва Олена Павлівна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва; 

Стрельцова Олена Олександрівна – завідувач відділу початкового 

технічного моделювання та декоративно-ужиткової творчості Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва. 

 

Склад журі 

Голова журі: 

Рижих Наталія Олександрівна – завідувач відділу організаційно-масової 

роботи Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва. 

Члени журі: 

Цапаєва Вікторія Вікторівна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи Станції юних техніків Управління освіти Краматорської міської ради (за згодою); 

Єгорова Тетяна Володимирівна – методист відділу декоративно-

прикладної та технічної творчості комунального закладу «Донецький Палац 

молоді «Юність» (за згодою). 

 

Склад організаційного комітету та журі обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай 

і люби свій край» підготовлений директором Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва спільно з завідувачем відділу початкового 

технічного моделювання та декоративно-ужиткової творчості Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва. 

 

 

Заступник директора з НВР      О.П. Калігаєва 

 

Завідувач відділу початкового  

технічного моделювання та  

декоративно-ужиткової творчості     О.О. Стрельцова 



Додаток 1 

до наказу директора 

Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та 

юнацтва 

___________  №  ________ 

 

Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо проведення обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва  

«Знай і люби свій край» 

 

1. Загальні положення 

1.1. III (обласний) етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (далі – 

Виставка-конкурс) проводиться щорічно з метою підведення підсумків роботи 

гуртків, творчих об’єднань декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва, сприянню реалізації творчих задумів, залучення учнівської молоді 

до відкриття і розуміння прекрасного у навколишньому середовищі і у своєму 

житті, пробудження у дітей та молоді поваги до національної культурної 

спадщини. 

1.2. Завдання Виставки-конкурсу: 

– пошук та підтримка обдарованих дітей;  

– розкриття нових талантів; 

– подальший розвиток декоративно-ужиткового мистецтва серед 

учнівської та студентської молоді; 

– популяризація та пропаганда кращих робіт.  

1.3. Загальне керівництво Виставкою-конкурсом здійснюється Донецьким 

обласним центром технічної творчості дітей та юнацтва. 

2. Місце та час проведення 

2.1. Виставка-конкурс проводиться щорічно у м. Слов’янськ на базі 

Донецького обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва. 

2.2. Експонати на Виставку-конкурс подаються за адресою: 

м. Слов’янськ, вул. Батюка, 25, Донецький обласний центр технічної творчості 

дітей та юнацтва. 

2.3. Термін подання експонатів – до 22 лютого 2019 року. 

3. Учасники 

3.1. До участі у Виставці-конкурсі запрошуються вихованці (учні) 

позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та інших закладів 

освіти. 



3.2. Виставка-конкурс проводиться у трьох вікових категоріях: 

– молодша – 6–10 років; 

– середня – 11–15 років; 

– старша – 16–18 років. 

4. Умови участі 

4.1. На Виставку-конкурс надаються роботи вихованців, які зайняли 

призові місця на районних (міських) виставках-конкурсах. 

4.2. Роботи, які брали участь в минулих Виставках-конкурсах і експонати 

низького рівня виконання до участі у Виставці-конкурсі не допускаються. 

4.3. Для участі у Виставці-конкурсі просимо обов’язково подати 

фотографії робіт в електронному вигляді для розміщення на сайті Донецького 

обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва. Технічна вимога до 

фото: 

– формат – jpg. jpеg;  

– дозвіл зображення – 200-300 dpi;  

– розмір файлу – не більше 5 Мб.; 

– розглядаються виключно фотографії без додаткових написів, рамок, 

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

після базової обробки; 

– ім’я файлу, що містить зображення повинно відповідати назві роботи, 

прізвища та імені виконавця, назві закладу (наприклад робота Шандиби Сергія 

«Квіти» ДОЦТТДЮ – «Квіти_Шандиба Сергій_ДОЦТТДЮ. jpg"). 

4.4. Роботи повинні мати належний вигляд: оформлені, підписані, 

картини обов’язково оформлені у раму.  

5% робіт – переможців від області залишаються в Донецькому обласному 

центрі технічної творчості дітей та юнацтва. 

4.5. За комплектацію, підбір експонатів, їх доставку в ДОЦТТДЮ, за 

збереження авторства поданих на конкурс робіт, відповідальність несуть 

уповноважені особи з закладів позашкільної освіти. 

4.6. Виставка-конкурс проводиться за розділами: 

1. 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 з шкіри; 



– декоративний розпис, народний живопис; 

– бісероплетіння; 

– паперова пластика та орігамі; 

– вироби з соломки; 

– ізонитка; 

– лозоплетіння; 

– вироби з природних матеріалів; 

– інші техніки виконання. 

2. Образотворче мистецтво: 

– графіка; 

– живопис; 

– батик. 

4.7. У кожному розділі подаються не більше 3-х робіт у кожній віковій 

категорії. 

4.8. Для оцінювання техніки виконання робіт з розділу «художня 

вишивка» зворотній бік роботи повинен бути відкритим. В іншому випадку, 

бали за техніку виконання закритих робіт враховуватись не будуть! 

4.9. Витрати на доставку, повернення експонатів та відрядження 

уповноважених осіб здійснюються за рахунок організації, що відряджає або 

інших джерел не заборонених чинним законодавством України. 

5. Визначення та нагородження переможців 

5.1. Роботи оцінюються з кожного розділу окремо, згідно з критеріями 

конкурсних оцінок: 

– за композицію………………… 50 балів; 

– за техніку виконання…............ 50 балів; 

– за оригінальність твору............ 30 балів; 

– ступінь емоційного впливу….. 30 балів. 

Особиста першість визначається за максимальною кількістю балів, 

набраних автором за роботу, представлену на Виставку-конкурс. 

5.2. Журі Виставки-конкурсу формується Донецьким обласним центром 

технічної творчості дітей та юнацтва. 

5.3. Переможці нагороджуються дипломами Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та юнацтва. 

6. Документація 

6.1. Для подачі експонатів необхідно підготувати наступні документи: 

– копія підсумкового наказу за результатами районної (міської) Виставки-

конкурсу. 

– заявка (додаток 1) (в роздрукованому та електронному виді); 

– паспорт на кожну роботу в окремому файлі (додаток 2); 



– фотокартка експоната розміром 10х15 см в друкованому та обов’язково 

в електронному вигляді;  

– етикетка на експонат (додаток 3). 

Документи подаються без скорочень та абревіатур. 

Документація подається в папці з файлами. 

Зміст папки подається в друкованому та електронному вигляді. 

Роботи, які не відповідають вимогам та не мають супроводжуючих, вище 

перерахованих документів, на виставку не приймаються. 

Кращі роботи обласного етапу Виставки-конкурсу представляються до 

Українського державного центру позашкільної освіти для участі у IV етапі 

Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», де створюється постійно 

діюча експозиція, яка працює протягом року. 

 

 

 

Підготовлено: 

завідувач відділу початкового  

технічного моделювання та  

декоративно-ужиткової творчості      О.О. Стрельцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Інформаційно-методичних 

рекомендацій щодо проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» 

 

 

З А Я В К А 

на участь в обласному етапі Всеукраїнської виставки-конкурсі декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

№ 

з/

п 

Назва 

роботи 

П.І.Б. 

автора 

Вік 

учасника 

Назва гуртка, 

організації, 

місто, 

район, область 

П.І.Б. 

керівника 

Примітка 

Розділ «Художнє різьблення по дереву» 

1       

2       

3       

Розділ «Гончарство та художня кераміка» 

1       

2       

3       

Розділ «Художнє плетіння, ткацтво» 

1       

2       

3       

 

 

 

 М.П. 

 

 

Директор  

навчального закладу      _________________             _______________________ 

                   (підпис) 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до Інформаційно-методичних 

рекомендацій щодо проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» 

 

 

П А С П О Р Т 

представленого експонату 

 

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 закладу___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 М.П. 

 

Директор  

навчального закладу      _________________             _______________________ 

                   (підпис) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до Інформаційно-методичних 

рекомендацій щодо проведення 

обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край» 

 

 

Етикетка на експонат 

 

Розмір етикетки 10х4 см 

 

Назва роботи ____________________________ 

Автор, вік _______________________________ 

Заклад __________________________________ 

Адреса _________________________________ 

Керівник _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу директора 

Донецького обласного центру 

технічної творчості дітей та 

юнацтва 

_______________  №  _____ 

 

Витяг з Кошторису витрат на проведення обласного етапу Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край» 

Інші витрати:  
картон кольоровий двосторонній А4 (100 арк) 1 уп*120 грн 120,00 

джгут кольоровий декоративний 10 м*5 грн 50,00 

стрижні для пістолету клейового  20 од*9 грн 180,00 

фоаміран в асортименті 10 од*10 грн 100,00 

папір для скрапбукінгу декоративний 1 набір*250 грн 250,00 

папір кольоровий двосторонній (інтенсів) 1 набір *160 грн 160,00 

тасьма декоративна 3 м*20 грн 60,00 

намисто для творчості 1 м*20 грн 20,00 

стрічки репсові кольорові  в асортименті  20 м*2,5 грн 50,00 

стрічки атласні кольорові   в асортименті  60 м *6 грн 360,00 

клей "Дракон" 0,2  6 од*28 грн 168,00 

бахрома з китицями 1 м*40 грн 40,00 

папір гофрований в асортименті 10 од*12 грн 120,00 

бісер Китай в асортименті 15 уп*15 грн 225,00 

схема для вишивки бісером (30х20) 1 од*100 грн 100,00 

нитки "Муліне" в асортименті 10 од*4 грн 40,00 

скоч вузький 2 од*4,5 грн 9,00 

диск DVD-R 2 од*8 грн 16,00 

рамка А4  1 од*50 грн 50,00 

фарби гуашеві 12 кольорів 1 уп *90 грн 90,00 

ДВП ґрунтоване 20*30(акрил) 1 од*15 грн 15,00 

ДВП ґрунтоване 40*60(акрил) 1 од*56 грн 56,00 

ДВП ґрунтоване 50*70(акрил) 1 од*80 грн 80,00 

ДВП ґрунтоване 15*20(акрил) 1 од*8 грн 8,00 

коробки картонні 6 од*25 грн 150,00 

скоч широкий 2 од*25 грн 50,00 

фарба акрилова 1 од*70 грн 70,00 

фанера 1 од*150 грн 150,00 

скоч двосторонній 2 од*20 грн 40,00 

дипломи 350 од.*4 грн. 1400,00 

грамоти 150 од.*4 грн 600,00 

файли 2 уп.*50грн 100,00 

ватман 5 од*8 грн 40,00 

Всього 4967,00 

 

Директор         І.В. Борисенко 

 

Головний бухгалтер       Н.А. Бутко 


