
1 
 

   ПОЛОЖЕННЯ  

про І Всеукраїнський конкурс дитячих художніх робіт 

 «Слава героям!» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

1.1. Конкурс проводиться до Всеукраїнського свята - Дня захисника Вітчизни один раз 

на два роки.  

1.2. Метою конкурсу є розкриття творчих здібностей учнів мистецьких шкіл, 

удосконалення їхньої художньої майстерності.  

1.3. Головними завдання конкурсу:  

 виховання морально-етичних якостей дітей; 

 виховання почуття патріотизму,  шанобливого ставлення до героїв-визволителів 

Вітчизни; 

 виховання сімейних цінностей та шанобливого ставлення до чоловіків родини: діда, 

батька, брата; 

 популяризація дитячої художньої творчості.  

 

2. ОРГАНІЗАТОРИ ТА ПАРТНЕРИ КОНКУРСУ 

 

2.1. Управління культури і туризму Хмельницької міської ради. 

2.2.  Хмельницька дитяча школа образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. 

2.3. Хмельницька обласна організація Національної спілки художників України. 

2.4. Організатор конкурсу має право залучати до його проведення спонсорів та 

меценатів.  

 

3. УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 

 

3.1. Для участі у Конкурсі запрошуються учні мистецьких  шкіл України. 

3.2. Вікові категорії учасників: 

 молодша: 5-8 років; 

 середня: 9-12 років; 

 старша: 13-16 років. 

3.3. Тематика конкурсних робіт: 

 Герої – звитяжці Української історії; 

 Герої новітньої історії України; 

 Батьки – захисники Вітчизни. 

3.4. Предметом конкурсу і поданням на нього є авторські  роботи учасників як результат 

їх творчої діяльності, відібрані конкурсним журі.  

3.5. До конкурсних робіт вимагається:  

 розміри представленої роботи – А2, А3; 

 роботи мають бути неоформленими; 
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 матеріали та техніка виконання не обмежується; 

 від одного учасника подається одна робота.  

 Конкурсні роботи від однієї школи повинні супроводжуватись Списком робіт, в 

якому має бути зазначені: автор роботи, рік його народження і повна кількість літ на момент 

створення роботи, назва твору, обрана тема, назва школи, ПІБ викладача, повна поштова та 

електронна адреса.   

3.6.На звороті роботи повинна бути прикріплена етикетка (паспорт роботи), на якій 

друкованими літерами вказується: 

 повне ім’я та прізвище автора; 

 вік автора на момент виконання роботи; 

 назва твору; 

 обрана тема; 

 адреса; 

 назва та адреса навчального закладу (e-mail), прізвище та ім’я викладача; 

 контактні телефони. 

3.7. Заявка для участі в конкурсі  надсилається на електронну пошту школи 

GeroyamSlava65@gmail.com. 

 До заявки обов’язково додається фото конкурсної  роботи.  

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ 

 

 Відповідність та глибина обраної теми; 

 Творчий підхід та самостійність у виконанні конкурсної роботи; 

 Художність та рівень володіння обраною технікою; 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

5.1. Конкурс проводиться один раз на два роки в 2 тури. 

І тур -  відбір членами журі кращих робіт, надісланих на конкурс в електронному 

варіанті; роботи подаються до 10.08.2019 року; 

ІІ тур – визначення переможців і лауреатів конкурсу, відправлення робіт переможців для 

презентації на виставці. 

Кращі конкурсні роботи будуть представлені у виставковій залі. 

5.2. Конкурсні роботи надсилати до 10.09.2019 року  на адресу школи: 

Хмельницька дитяча школа образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва, 

вул. Проскурівська, 60/1, 

м. Хмельницький, 29001 

Україна. 

5.3.Пересилка робіт відбувається коштом відправника. Телефон для довідок (0382) 65-

72-60, 096 67 79 135. 

5.4. Роботи, надіслані після закінчення терміну подачі, не розглядаються.  

mailto:GeroyamSlava65@gmail.com
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5.5. Склад конкурсного журі визначається Організатором конкурсу. До нього входять 

заслужені діячі мистецтв України, народні і заслужені художники України, 

мистецтвознавці, члени Національної спілки художників України. 

5.6. Оголошення переможців конкурсу та урочисте відкриття виставки конкурсних робіт 

у виставкові залі Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 65, -  відбудеться  

9 жовтня 2019 року 

 

6.ВИСТАВКА РОБІТ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

6.1. За результатами ІІ  туру визначаються лауреати та переможці конкурсу, з робіт яких 

Організатор конкурсу формує виставку. 

6.2. Інформацію про час проведення рочистої церемонії нагородження переможців та 

лауреатів конкурсу буде оголошено додатково на сайті школи (hudozhka.com.ua). 

6.3. На урочисте нагородження діти-переможці конкурсу запрошуються у супроводі 

батьків, викладачів, інших осіб відповідно до законодавства.  

6.4. Переможці та лауреати нагороджуються дипломами та заохочувальними призами. 

6.5. Конкурсні роботи не рецензуються і не повертаються.  

6.6. Повернення робіт, які не пройшли конкурсний відбір, можливий за додатковим 

узгодженням з Організатором конкурсу за рахунок автора. 

 

7.ФІНАНСОВІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ  КОНКУРСУ  

7.1 Конкурс має статус некомерційного заходу. 

7.2. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок бюджетних коштів Хмельницького 

міського  управління культури і туризму. 

7.3. Фінансова діяльність щодо організації та проведення конкурсу здійснюється згідно з 

чинним законодавством України. 

7.4. Поштові витрати на пересилання робіт беруть на себе учасники конкурсу. 

7.5. Витрати на проїзд переможців і лауреатів конкурсу та супроводжуючих осіб на 

церемонію нагородження, проживання та харчування беруть на себе учасники конкурсу. 

7.6. Хід проведення конкурсу висвітлюється у засобах масової інформації, на сайті 

школи (hudozhka.com.ua). та у мережі Інтернет https://www.facebook.com/HDSHOtaDPM/  

 

  

mailto:hudshola@ukr.net
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Додатки 

1. Паспорт конкурсної роботи    

повне ім’я та прізвище автора; 

вік автора на момент виконання роботи; 

назва твору; 

обрана тема; 

адреса; 

назва та адреса навчального закладу (e-mail), прізвище та ім’я викладача; 

контактні телефони. 

 

2. Анкета-заявка учасника конкурсу дитячих художніх робіт 

«Слава героям!» 

№ 

з/п 

 

Прізвище, 

ім’я 

учасника 

Рік 

народження 

і повний вік 

учасника на 

момент 

виконання 

роботи 

Назва 

роботи 

Обрана 

тема 

Викладач 

(ПІБ) 

Навчальний 

заклад 
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Журі конкурсу «Слава героям!» 

1. Мазур Богдан Миколайович – народний художник України, доцент Національної 

академії мистецтв і архітектури, Київ. 

2.  Гуменчук Олександр Іванович – заслужений художник України, член обласної 

організації Національної спілки художників України, Хмельницький 

3. Красьоха Василь Андрійович – заслужений художник України, м. Рівне 

4. Савченко Сергій Олександрович – заслужений художник України, м. Одеса. 

5. Бучківська Галина Вікентіївна – заслужений діяч мистецтв України, професор 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

6.Старух Петро Михайлович, художник, скульптор, викладач кафедри дизайну 

меблів Національного лісотехнічного університету України, Львів. 

7. Михайловська Олена Олександрівна, мистецтвознавець, заступник директора з 

наукової роботи Хмельницького обласного художнього музею. 

Запрошуємо до співпраці та участі у конкурсі!  

Контакти:  
Рожко-Павленко Людмила Федорівна, методист ХДШО та ДПМ,  

тел. 096- 677-91-35  

Хмельницька дитяча школа образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва, 

Вул. Проскурівська, 60/1, м. Хмельницький, 29001, Україна 

e-mаil: GeroyamSlava65@gmail.com. тел. (0382) 65-12-17 

mailto:GeroyamSlava65@gmail.com

