
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З 
 
     16.08.2022                 м. Луцьк                                      №    177    
 
 
 

Про організацію та  проведення  

обласної виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового і образотворчого 

мистецтва «Знай і люби свій край»  

 (онлайн формат) 
  

 

Відповідно до Плану роботи управління освіти і науки Волинської 

облдержадміністрації на 2022 рік, листа Українського державного центру 

позашкільної освіти від 24.05.2022 № 05-10 «Про проведення Всеукраїнської 

виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай 

і люби свій край» (онлайн формат)» та з метою розвитку гуртків мистецького 

спрямування, сприяння реалізації творчих досягнень вихованців  

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Організувати та провести протягом серпня-вересня 2022 року на базі 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради (далі – ЦПО) обласну 
виставку-конкурс декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і 
люби свій край» у форматі онлайн (далі – Виставка-конкурс). 

2. Затвердити склад організаційного комітету, журі та Програму 
проведення обласної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і 
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», що додаються. 

3. Керівникам органів управління освітою територіальних громад, 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти обласного 
підпорядкування:  
        3.1. Провести організаційну роботу щодо залучення учнівської молоді до 
участі у Виставці-конкурсі;  

3.2. Забезпечити представлення виставкових матеріалів для участі у заході 
відповідно до Програми проведення Виставки-конкурсу; 

3.3. Подати  до 09 вересня  2022 року   в   електронному   варіанті   на   

адресу: volyncnttum@gmail.com загальну заявку на участь у форматі  *_doc 

(додаток 1 до Програми) та фото кількістю до 4-х на кожну представлену 

роботу в різних ракурсах. 

mailto:volyncnttum@gmail.com


4. Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради (Філіпчук О.Р.) 
забезпечити організаційно-методичний супровід підготовки та проведення 
Виставки-конкурсу. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  
 
 
 
 
 
Начальник                                                                             Людмила ПЛАХОТНА 
 

 
Філіпчук Оксана 712 363  
Твердохліб Світлана 727 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  Наказ управління освіти і науки 

          облдержадміністрації 

              16.08.2022    №   177 

  
 
 

Склад організаційного комітету обласної 

 виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край»  

  

1. Соломіна Т.І., заступник начальника – начальник відділу дошкільної 

та загальної середньої освіти управління освіти і науки облдержадміністрації. 

2. Філіпчук О.Р., в.о. директора Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради. 

3. Шух М.Я., заступник директора Центру позашкільної освіти 

Волинської обласної ради з навчально-методичної роботи. 

          

 

          

         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  Наказ управління освіти і науки 

          облдержадміністрації 

               16.08.2022    №   177 

 
  

 

Склад журі обласної 

 виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край»  

 

          1.  Юрчинська Г.М., завідуюча лабораторією художньо-технічного 

відділу Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради. 

2. Цудечкіс Н.Б., методист художньо-технічного відділу Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради. 

3. Калугіна І.М., методист Центру позашкільної освіти Волинської 

обласної ради. 

4. Гаврилюк А.А., методист предметно-технічного відділу Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради. 

5. Снітко Р.В., методист спортивно-технічного відділу Центру 

позашкільної освіти Волинської обласної ради. 

6. Михальчук І.С., завідуюча лабораторією інноваційних технологій 

Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради, технічний секретар. 

 

 

 

 



 

 

         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  Наказ управління освіти і науки 

          облдержадміністрації 

               16.08.2022    №   177 

 

 

 

Програма проведення 

обласної виставки-конкурсу  

декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва  

«Знай і люби свій край» (онлайн формат) 

 

1. Загальні положення  

          Програма  визначає порядок організації та проведення обласної виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 

край» в форматі онлайн (далі – Виставка-конкурс). 

2. Мета і завдання Виставки-конкурсу 

2.1. Виставка-конкурс проводиться з метою сприяння реалізації творчих 

задумів, залучення учнівської молоді до відкриття і розуміння прекрасного у 

навколишньому середовищі, своєму житті, пробудження у дітей та учнівської 

молоді поваги до національної культурної спадщини. 

2.2. Основними завданнями Виставки-конкурсу є: 

пошук і підтримка обдарованої учнівської молоді; 

розкриття нових талантів; 

розвиток декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, сприяння 

реалізації творчих задумів учнівської молоді; 

визначення найсильніших учасників для подальшої участі в масових 

заходах різних рівнів; 

популяризація  своєрідності  народної  культури,  відродження  традицій  

місцевих  осередків  народного  мистецтва; 

         виховання естетичного смаку та розвиток художньо-творчих здібностей; 

         формування професійної орієнтації учнівської молоді. 

3. Строки проведення Виставки-конкурсу 

3.1. Подача матеріалів учасників в форматі онлайн серпень-вересень   

2022 року. 

3.2. Підведення підсумків – вересень 2022 року. 

4. Організація та керівництво проведенням Виставки-конкурсу 

4.1. Загальне керівництво організацією та проведенням Виставки-

конкурсу здійснюється Центром позашкільної освіти Волинської обласної ради 

(далі –ЦПО). 

4.2. Відповідальність за підготовку та проведення Виставки-конкурсу 

покладається на організаційний комітет, журі, персональний склад яких 

затверджується наказом управління освіти і науки облдержадміністрації. 

5. Учасники Виставки-конкурсу 



5.1. Учасниками Виставки-конкурсу є учнівська молодь закладів системи 

освіти незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності. 

 

5.2. Виставка-конкурс проводиться за двома віковими категоріями: 

молодша –  6-11 років; 

старша – 12-18 років. 

5.3. Кожен учасник Виставки-конкурсу вважається таким, який погодився 

на всі умови його проведення і зобов’язаний їх виконувати. У разі порушення 

учасником Виставки-конкурсу цієї Програми, він виключається з числа її  

учасників.  

6. Вимоги Виставки-конкурсу: 

6.1. На Виставку-конкурс представляються фото робіт учасників, які 

зайняли призові місця на виставках-конкурсах районних, міських чи 

територіальних громад. 

6.2. Виставка-конкурс проводиться за номінаціями: 

художнє різьблення по дереву; 

гончарство та художня кераміка; 

художнє плетіння, ткацтво; 

художнє 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 оригамі; 

вироби з соломки; 

ізонитка; 

лозоплетіння; 

вироби з природних матеріалів; 

графіка; 

живопис; 

батик; 

інші техніки виконання. 

6.3. Для оцінювання техніки виконання робіт з розділу «художня 

вишивка» повинне бути фото зворотнього боку експонату. В іншому випадку, 

бали за техніку виконання  враховуватись не будуть. 

6.4. Центр позашкільної освіти Волинської обласної ради має право 

використовувати матеріали обласної Виставки-конкурсу у Всеукраїнських 

виставках-конкурсах. 

7. Строки та порядок подання заявок та фото експонатів. 

7.1. Для участі  у Виставці-конкурсі  необхідно подати теку документів на 

електронну адресу: volyncnttum@gmail.com до 09 вересня 2022 року. 

mailto:volyncnttum@gmail.com


7.2. Учасники Виставки-конкурсу повинні представити документацію в 

електронному вигляді, а саме: створити теку (назва теки має містити: назву 

місцевого органу управління освітою територіальної громади/, закладу 

загальної середньої та позашкільної освіти обласного підпорядкування, в якій 

розмістити зазначені у Програмі матеріали).  

7.3. Для участі у Виставці-конкурсі подаються такі матеріали: 

заявка на участь у виставці-конкурсі декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» у форматі  *_doc         

(додаток 1 до Програми);  

фото робіт (до 4-х на кожну роботу). 

7.4. Технічні вимоги до фото в електронному вигляді: 

формат – jpg. jpеg;  

дозвіл зображення – 200-300 dpi;  

розмір файлу – не більше 5 Мб;  

розглядаються виключно фотографії з чітким зображенням без 

додаткових написів, рамок, підписів і інших елементів доданих поверх фото, 

отриманого з камери або після базової обробки;  

ім’я файлу, що містить зображення, має відповідати назві роботи,  

прізвищу та імені автора, назві місцевого органу управління освіти 

територіальної громади/, закладу загальної середньої та позашкільної освіти 

обласного підпорядкування  (наприклад: робота Іванова Івана «Квіти» міста 

Луцька – «Квіти_Іванов_Іван_Луцьк.jpg»). 

7.5. Вся документація подається без скорочень та абревіатур. 

7.6. На Виставку-конкурс подаються матеріали творчих робіт учасників 

загальною кількістю 5-10  експонатів від району, міста, територіальної громади. 

8. Оцінювання  робіт та нагородження учасників Виставки-конкурсу:  

8.1. Роботи оцінюються з кожного розділу згідно з критеріями оцінювання 

експонатів (за 100- бальною шкалою): 

 використання народних традицій, оригінальність, своєрідність 

композиційного рішення  – 50 балів; 

 технічна майстерність, якість та складність виконання роботи  – 50 балів. 

          8.2. Переможці Виставки-конкурсу нагороджуються дипломами 

управління освіти і науки облдержадміністрації відповідних ступенів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 

 

 

      Додаток 1  

                                                до Програми проведення обласної  

                                                                 виставки-конкурсу декоративно-   

ужиткового і образотворчого мистецтва  

                               «Знай і люби свій край» 

 

 

Заявка 

на участь в обласній  виставці-конкурсі  

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

(повна назва місцевого органу управління освітою/, освітнього закладу обласного 

підпорядкування закладу системи освіти) 

 

 

№ Назва 

роботи 

П.І. 

автора 

 Вік 

учас

ника 

Назва гуртка, організації,  

місто (село),територіальна громада, 

район 

П.І.Б. 

керівника 

 

Розділ «Художнє різьблення по дереву» 

1 «Таріль» Заварзін 

Олексій 

16 р. вихованець гуртка «Різьблення» 

Гораймівського ліцею Колківської 

селищної ради Луцького району 

Кінч 

Віталій 

Минович 

 

2       

 Розділ «Гончарство та художня кераміка» 

3       

4       

Розділ «Художнє плетіння, ткацтво» 

5       

6       

 

Начальник /директор  
місцевого органу управління освітою 

територіальної громади/,закладу загальної  

середньої/позашкільної освіти  

обласного підпорядкування ____________________                _________________________  

                                                       (підпис)                           (прізвище, ім’я, по батькові) 

М.П. 
 

 

Заявка подається без скорочень та абревіатур, згідно зразка. 

       

 

                                                            


