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ПОЛОЖЕННЯ 

 

І. Загальні положення 

1.1. Відкритий міський конкурс дитячого малюнку «Портрет моєї матусі» 

(далі – Конкурс) заснований Хмельницькою школою мистецтв «Райдуга» за 

підтримки управління культури і туризму Хмельницької міської ради. 
 

1.2. Конкурс проводиться з нагоди відзначення Міжнародного Дня матері раз 

на два роки. 

 

ІІ. Мета і завдання конкурсу 

2.1. Метою Конкурсу є розкриття творчих здібностей та вдосконалення 

художньої майстерності учнів мистецьких шкіл. 
 

2.2. Головними завданнями Конкурсу є: 

 виховання морально-етичних якостей дітей; 

 виховання сімейних цінностей та шанобливого ставлення до 

Матері; 

 популяризація дитячої художньої творчості. 

 

ІІІ. Підготовка, організація та проведення Конкурсу 

З метою ефективної організації та проведення Конкурсу засновники 

створюють оргкомітет та призначають журі. Склад журі та оргкомітету при 

потребі можуть бути змінені у ході підготовки Конкурсу. 
 

3.1. Оргкомітет конкурсу:  

 формує персональний склад журі Конкурсу; 

 проводить збір заявок на участь у Конкурсі; 

 складає програму проведення Конкурсу; 

 залучає необхідних фахівців для ефективної підготовки та 

організації Конкурсу; 

 відповідає за рекламно-інформаційне та матеріальне 

забезпечення (преса, радіо, телебачення, призи, дипломи, грамоти, 

оформлення виставки тощо); 

 організовує виставку робіт переможців Конкурсу та 

церемонію нагородження; 

 вирішує інші організаційні питання. 
 

3.2. До складу журі входять висококваліфіковані фахівці, провідні 

художники міста. 

 



Журі Конкурсу має право: 

 визначати та нагороджувати переможців; 

 присуджувати спеціальні призи; 

Рішення журі є остаточним і перегляду не підлягає. 
 

3.3. Конкурс проводиться у номінаціях «Живопис» та «Графіка» 

 

ІV. Учасники Конкурсу 

4.1. Для участі у Конкурсі запрошуються учні мистецьких шкіл міста. 
 

4.2. Вікові категорії учасників: 

 Молодша: 5-8 років; 

 Середня: 9-12 років; 

 Старша: 13-16 років. 

 

V. Основні критерії оцінювання та вимоги до оформлення 

конкурсних робіт: 

5.1. Оцінювання проводиться за такими критеріями: 

 розкриття художнього образу матері; 

 творчий підхід до композиційного рішення; 

 рівень володіння обраною технікою. 
 

5.2. На конкурс подаються оформлені роботи, готові до експонування. 

Розміри робіт 50х70, 40х60, 30х40. Колективні роботи до розгляду НЕ 

ПРИЙМАЮТЬСЯ. 
 

5.3. Конкурсна робота повинна супроводжуватися наліпкою 10*3,5 см 

зі зворотнього боку роботи з наступними даними: 
 

Прізвище, ім’я та вік автора 

Назва твору 

Техніка виконання, використаний матеріал 

Назва закладу 

Прізвище, ім’я, по-батькові викладача 

 

VІ. Порядок проведення конкурсу 

6.1. Для участі у Конкурсі необхідно до 26 квітня 2021 року подати до 

оргкомітету конкурсні роботи та надіслати заявку за встановленим зразком 

(додається) на електронну адресу: e-mail: Rayduga-art-school@email.ua 

Телефони для довідок: 78-39-34; +38(067) 395-25-12 

mailto:Rayduga-art-school@email.ua


6.2. Відкриття виставки та нагородження переможців відбудеться 11 травня 

2021 року. В разі погіршення епідеміологічної ситуації Конкурс може 

відбутися ДИСТАНЦІЙНО. 

 

VІІ. Фінансування конкурсу 

Фінансування фестивалю здійснюється за рахунок бюджетних коштів 

управління культури і туризму Хмельницької міської ради. 

 

 

 
 

 


