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1.Загальні положення 

1.1.  На тлі патріотичного підйому й поширення української культури в світі – мова відіграє чи 

не найважливішу роль. Важко переоцінити значення рідної мови у вихованні дітей та молоді. 

Адже мова є не тільки засобом спілкування, а й носієм інформації, є скарбницею знань про свій 

народ, свою історію, свою Батьківщину. Слово народного епосу, народної пісні, колисанки, 

забавлянки, народної казки, історії, що закодована в думках, - найкращий засіб виховання, 

долучення дітей з раннього віку до національної української мови. В ній передається найтісніший 

живий зв’язок між минулим, сучасним і майбутнім поколінням.  З мови народжується і поет, і 

музикант, і художник.  

Проведення  міського конкурсу-виставки творів образотворчого мистецтва «Рідна мова калинова» 

сприятиме популяризації української мови, пізнанню фольклору, збільшить зацікавленість до 

усної народної творчості. Це можливість візуалізувати улюблені казки, повчальні прислів’я чи 

жартівливі скоромовки, надати їм форми та кольорової гамми. Таким чином, ми пропонуємо 

учасникам відчути і відтворити гармонію мальовничість слова та образу. 

       1.2. Мета конкурсу: 

-   сприяння глибшому ознайомленню та вивченню молоддю спадщини української мови; 

-   долучення підростаючого покоління до збереження і розвитку культурної спадщини 

українського народу шляхом вивчення історії рідної мови; 

-   виховання  відповідальності за збереження української культури та мови; 

-   виховання почуття патріотизму, національної гідності та особистої відповідальності за 

прийдешнє нашої мови та Батьківщини. 

 

1.3. Завдання конкурсу: 

-   популяризація знань з літератури, історії, культури  українського народу; 

-   виховання в молодого покоління громадян України толерантного і шанобливого ставлення 

до літературної спадщини українського народу; 

 

2.Організація та порядок проведення Конкурсу. 

2.1. Ініціатором та організатором міського конкурсу-виставки творів образотворчого 

мистецтва « Рідна мова калинова» (далі Конкурс) є Управління культури та туризму Хмельницької 

міської ради, Хмельницька дитяча школа мистецтв. 

2.2. Конкурс проводиться до Дня української писемності і мови,  та Дня працівника культури 

та майстрів народного мистецтва , яке відзначається в Україні  9 листопада. Конкурс проводиться 

один раз в два роки. 

2.3. До участі у Конкурсі запрошуються учні та вихованці закладів позашкільної освіти міста.  

2.4. Для забезпечення експертного оцінювання конкурсних творів створюється Журі конкурсу. 

В склад Журі входять провідні фахівці та викладачі закладів культури та мистецтва. 

2.5. Порядок проведення Конкурсу: 

22  жовтня - 26 жовтня 2018 року  - приймаються конкурсні заявки в Хмельницьку дитячу 

школу мистецтв. Заявку-анкету відправляти на е-mail: obraz.hdshm@gmail.com 

Контактні телефони: Поворознюк Світлана Миколаївна – 068 202 23 22   

29.10 – 02.11 - монтування виставкової експозиції в приміщені Хмельницької дитячої школи 

мистецтв (здійснюється силами представників  закладів конкурсантів ). 

6 листопада 2018 року перегляд журі.  



8 листопада 2018 року, нагородження переможців та відкриття виставки. 

3.Умови та проведення конкурсу 

3.1.До участі у конкурсі залучаються учні ПСМНЗ з розмежуванням у вікових групах:  

 - молодша: 6-8 років; 

 - середня: 9-12 років; 

 - старша: 13-16 років. 

В кожній категорії Журі визначає по три переможця: І, ІІ, ІІІ місце. 

 

3.2. На конкурс подаються оформлені роботи образотворчого мистецтва станкового характеру. 

Тематика цьогорічного конкурсу – український гумор. Річище народного гумору має давні витоки 

і сучасну наповненість – традиційні сюжети, образи, установленні відносини і почуття: 

- Жартівливий народний образ : галерея жартівливих портретів, образів; 

- Веселинки з народної скриньки (пересмішки, гуморески, жартівливі прислів`я, приказки, 

українські анекдоти); 

- Пісня лунає жартом звеселяє (ілюстрації до жартівливих пісень); 

- З жартівливих сторінок (гумор у прозі і поетиці). 

Розміри робіт не обмежуються. 

 

 3.3.Критерії оцінювання робіт: 

 -  Творчій підхід, оригінальність композиційного рішення; 

 -  Розкриття обраного сюжету; 

 -  Рівень володіння обраною технікою; 

 -  Відповідність тематиці конкурсу – український гумор. 


