
 
 

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 
 

Н А К А З 

 

 

__11 вересня 2017 року                  м. Луцьк            № 491 

 

 

Про затвердження Положення   

про обласний конкурс малюнків  

в техніках живопис, графіка,  

комп’ютерна графіка на  

військово-патріотичну 

тематику 

 

 

Відповідно до Положення управління освіти, науки та молоді 

Волинської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням 

голови Волинської обласної державної адміністрації від 06 травня 2015  року 

№ 174, на виконання пункту 1 розділу I Обласної цільової програми 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, 

затвердженої рішенням обласної ради від 10 лютого 2016 року № 2/32, з 

метою військово-патріотичного виховання підростаючого покоління, 

формування у юних громадян почуття патріотизму, любові до свого народу, 

його історії та культури 

  

НАКАЗУЮ: 

 

    1. Затвердити Положення про обласний конкурс малюнків в техніках живопис, 



графіка, комп’ютерна графіка на військово-патріотичну тематику, що додається. 

2. Головному спеціалісту відділу дошкільної, загальної середньої та вищої 

освіти управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної 

адміністрації Малащук О.Г. забезпечити подання цього наказу на державну 

реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Волинській 

області. 

 3. Дату проведення, склад організаційного комітету, журі, місце проведення 

конкурсу щорічно визначати окремим наказом управління освіти, науки та 

молоді Волинської обласної державної адміністрації. 

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

управління Соломіну Т.І.  

 

 

Начальник управління                                 Л. ПЛАХОТНА 

 

Малащук 723 463 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ управління освіти, науки та 

молоді облдержадміністрації 

11 вересня 2017 року №  491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласний конкурс малюнків  

в техніках живопис, графіка, комп’ютерна графіка  

на військово-патріотичну тематику 

 

І. Загальні положення Конкурсу 

 

 Це положення визначає порядок організації та проведення обласного 

конкурсу малюнків в техніках живопис, графіка, комп’ютерна графіка на 

військово-патріотичну тематику (далі – Конкурс).  

 

II. Мета і завдання Конкурсу 

 

       1. Конкурс проводиться з метою військово-патріотичного виховання 

підростаючого покоління, формування у юних громадян почуття патріотизму, 

любові до свого народу, його історії та культури. 



           2.  Основними завданнями Конкурсу є: 

 створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного та 

творчого розвитку учнівської молоді, задоволення її освітніх потреб;  

 сприяння розвитку дитячої творчості та підтримка юних обдарувань.  

 

ІІІ. Учасники Конкурсу 

 

1. До участі у Конкурсі запрошуються  вихованці гуртків, студій чи інших 

творчих об’єднань загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів віком 

від 11 до 15 років.  

 2. Попередні заявки  на участь у обласному Конкурсі малюнків в техніках 

живопис, графіка, комп’ютерна графіка на військово-патріотичну тематику 

подаються за  адресою:  м. Луцьк,  вул. В. Чорновола,  3  або на  ел. пошту:   

volyncnttum@gmail.com  Центр науково-технічної творчості учнівської молоді.  

 3. Під час проведення Конкурсу подається свідоцтво про народження 

учасника (або завірена ксерокопія) та необхідна документація (згідно з 

додатками 1-2): 

 заявка від району  (міста); 

 етикетка на конкурсну роботу учасника. 

 4. Обробку персональних даних проводити згідно Закону України «Про 

захист персональних даних». 

  

IV. Організатори Конкурсу 

 

Управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, 

Центр науково-технічної творчості учнівської молоді. 

 

 

 

 

 

mailto:volyncnttum@gmail.com


V. Порядок і термін проведення Конкурсу 

  

 1. Конкурс проводиться щорічно до 2020 року включно  у два етапи: 

 І-й етап – районний, міський, за результатами якого з переможців у 

кожній номінації  формується команда від району (міста); 

 ІІ-й етап – обласний, проводиться за результатами районних та міських 

конкурсів на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

         2. Начальники управлінь освіти міських (міст обласного значення) рад, 

відділів освіти районних державних адміністрацій, голови об’єднаних 

територіальних громад представляють на Конкурс одну команду у складі           

3 учасників  та 1 супроводжуючого (керівника команди), який відповідає за 

безпеку життя та здоров’я членів команди.  

 

VІ. Умови проведення  Конкурсу 

 

  1. Програмою Конкурсу передбачено наступні номінації:  

          живопис;  

          графіка; 

          комп’ютерна графіка. 

2. Кожен учасник команди може представити одну з трьох номінацій. 

Учасники однієї команди повинні вибрати різні номінації.  

3. Учасники Конкурсу в номінації  «живопис» виконують роботи  на папері 

(формат А-2), матеріали  та інструменти для виконання  – гуаш, художні пензлі. 

4. Учасники Конкурсу в номінації  «графіка» виконують роботи  на папері 

(формат А-2), матеріали та інструменти  для виконання – чорна туш,  пера, 

прості олівці, пензлі для можливої заливки фону тушшю. 

      5. Учасники Конкурсу в номінації «комп’ютерна графіка» виконують 

роботу в графічних редакторах Paint, Adobe Photoshop, Corel Draw. Від  

учасника приймається тільки один файл, в якому міститься один малюнок. 

6. Термін виконання завдання в кожній номінації  – 3 години. 



7. Виконані роботи залишаються в Центрі науково-технічної творчості 

учнівської молоді за згодою учасника Конкурсу.   

8. Організатори мають право використовувати конкурсні роботи в інших 

масових заходах (обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів), 

розміщувати їх в засобах масової інформації за згодою учасника Конкурсу. 

 

VІI. Критерії оцінювання учасників обласного Конкурсу 

 

Критерії: 

 розкриття теми;  

 оригінальність, своєрідність композиційного рішення, закінченість 

сюжету та ідеї; 

 технічна майстерність, рівень володіння технічними аспектами, якість та 

складність виконання роботи. 

 

ІII. Організаційний комітет Конкурсу 

 

1. Проведення і організація Конкурсу здійснюється оргкомітетом, який 

відповідає за його організацію та підведення підсумків. До складу оргкомітету 

входять представники управління освіти, науки та молоді обласної державної 

адміністрації, Центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

 2. Персональний склад організаційного комітету Конкурсу затверджується 

наказом управління освіти, науки та молоді  обласної  державної   адміністрації.  

Кількість членів оргкомітету може становити  до 5 осіб. 

 3. Очолює організаційний комітет голова, який здійснює розподіл 

обов’язків між його членами та керує роботою з організації проведення 

конкурсу. 

 4. Організаційний комітет: 

 проводить організаційну роботу з підготовки і проведення Конкурсу; 

 готує документацію для проведення Конкурсу;  



 формує склад учасників Конкурсу;  

 сприяє висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової інформації. 

 

ІХ. Журі Конкурсу 

 

1. З метою забезпечення об’єктивної оцінки результатів Конкурсу 

створюється журі.  

2. Журі Конкурсу формується з керівників та працівників управління 

освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, фахівців відповідного профілю 

загальноосвітніх та позашкільних закладів області, громадських організацій. 

3. Персональний склад журі Конкурсу затверджується наказом управління 

освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації. Кількість членів журі 

може становити  до 9 осіб. 

4. До складу журі входять голова та члени журі.  

5. Журі очолює голова, який організовує та проводить засідання журі, бере 

участь у визначенні переможців та затверджує список переможців  Конкурсу. 

6. Члени журі Конкурсу:  

 забезпечують об’єктивність оцінювання учасників Конкурсу; 

 заповнюють протоколи; 

 визначають переможців. 

   

Х. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

 

1.Переможців  Конкурсу визначає  журі за кількістю набраних ними балів. 

2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість балів. 

3.Переможці Конкурсу у кожній номінації нагороджуються дипломами 

відповідних ступенів управління освіти, науки та молоді Волинської обласної 

державної адміністрації, команди – грамотами управління освіти, науки та молоді 

Волинської обласної державної адміністрації та призами (за наявності коштів). 



4. На підставі рішення журі видається відповідний наказ управління освіти, 

науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації про підсумки 

Конкурсу.  

 

XІ. Фінансування Конкурсу 

 

 

1.Проїзд учасників Конкурсу, оплата відрядження керівнику команди 

здійснюється за рахунок організації, яка відряджає. 

2.Матеріальне забезпечення Конкурсу, харчування учасників 

здійснюється за рахунок організаторів Конкурсу. 

 

 

Заступник начальника                                     Т. СОЛОМІНА   



Додаток 1 

до Положення про обласний конкурс 

малюнків  в техніках живопис, графіка, 

комп’ютерна графіка на військово-

патріотичну тематику 

пункт 3 розділ III 

 

                                                                           

З АЯ В К А  

на участь в обласному конкурсі малюнків 

 в техніках живопис, графіка, комп’ютерна графіка   

на військово-патріотичну тематику 

  

від _________________________________ району, міста, громади 

 

№ 

з/п 
Назва  роботи номінація 

 

Прізвище, 

ім’я автора 

 

 

Вік 

Навчальний  

заклад, 

гурток 

ПІБ 

керівника  

гуртка 

1. 
 

 
     

2. 
 

 
     

3. 
 

 
     

 

Керівник команди                                  __________        ________________  

                   (підпис)            (розшифровка підпису) 

 
 

 

 

Начальник управління, відділу освіти                        __________  ________________ 

               М.П.          (підпис)   (розшифровка підпису) 

                                    

 

Заступник начальника                                                  Т. СОЛОМІНА   



Додаток 2  

до Положення про обласний конкурс 

малюнків   в техніках живопис, 

графіка, комп’ютерна графіка на 

військово-патріотичну тематику 

пункт 3 розділ III 

 

 

 

Е Т И К Е Т К А Н А  К О НК У Р С Н У  Р О Б О Т У  

( 5 х 1 0 с м )  

 

 

 

 

Назва роботи 

Автор,  

вік  

 

 

Заклад, 

гурток 

 

 

Керівник  
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