
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 

НАКАЗ 
01.12.2016                                                                                                  № 438 
 
 
Про затвердження Положення 
про проведення обласного  
конкурсу дитячого малюнка  
на тему «Україна –  
європейська  держава» 
 
 

Відповідно до статті 14, 51 Закону України «Про освіту», статті 10, 20 
Закону України «Про позашкільну освіту», з метою виявлення та підтримки 
талановитої молоді, розвитку їх творчих здібностей, формування активної 
життєвої позиції, готовності брати участь у суспільному і культурному житті 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу дитячого 
малюнка на тему «Україна – європейська  держава» (додається). 

 
2. Директору Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Чернобель Н.Л. подати цей наказ на державну реєстрацію до 
Головного територіального управління юстиції у Полтавській області та 
забезпечити його офіційне опублікування. 

 
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Департаменту – начальника управління закладів інтернатного типу, вищої, 
професійно-технічної освіти, науки, позашкільної та виховної роботи Гажієнко Г.І. 

 
 

Директор Департаменту 
освіти і науки                  О.В. Харченко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Департаменту освіти 
і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації  
01 грудня 2016 року № 438 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення обласного конкурсу дитячого малюнка 

на тему «Україна – європейська держава» 
 
 

І. Загальні положення 
 

1. Обласний конкурс дитячого малюнка на тему «Україна – європейська 
держава» (далі – Конкурс) проводиться з метою розвитку творчого потенціалу, 
виявлення та підтримки талановитих дітей, їх здібностей, формування активної 
життєвої позиції, готовності брати участь у суспільному і культурному житті. 

2. Основними завданнями Конкурсу є: 
формування потреби до продуктивної художньої творчості, вміння 

створювати виразний художній образ; 
популяризація образотворчого мистецтва серед дітей; 
надання можливості реалізації власних творчих здібностей; 
сприяння розвитку культурних та освітніх навичок юних громадян. 
 
3. Організацію та проведення Конкурсу здійснює Департамент освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський обласний 
центр естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 
ІІ. Умови проведення Конкурсу 

 
1. Конкурс проводиться у ІІ етапи: 

 І етап: – на базі навчального закладу;  
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 ІІ етап – на базі Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 
2. До участі у Конкурсі запрошуються вихованці позашкільних та 

інтернатних навчальних закладів віком від 06 до14 років. 
 
3. Конкурс проводиться у двох вікових категоріях:  
І категорія  – 06 -10 років (включно);  
ІІ категорія – 11-14 років (включно). 
 
4.  У ході проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 
даних». 

 
 5. Для організації та проведення Конкурсу створюється відповідний 
організаційний комітет. Для забезпечення об’єктивності оцінювання робіт 
учасників та визначення переможців Конкурсу утворюється журі. Склад 
організаційного комітету та журі затверджується наказом Департаменту освіти і 
науки Полтавської обласної державної адміністрації. 
 

6. Дата, час, місце проведення та тематика Конкурсу затверджуються 
окремим наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації. 
 

7.  Для участі у Конкурсі необхідно подати заявку на участь в 
обласному конкурсі дитячого малюнка на тему «Україна – європейська 
держава» за підписом директора навчального закладу в друкованому варіанті, 
без скорочень та абревіатур із мокрою печаткою за формою, що додається. 

До заявки необхідно додати малюнок (далі – конкурсна робота) 
виконаний у будь-якій техніці (не більше 2 робіт від одного учасника): гуаш, 
акварель, масло, кольорові олівці, фломастери та ін. Формат малюнка (на 
вибір): А2, А3. 

Заявка та роботи учасників надсилаються на поштову адресу: 
Полтавський обласний центр естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради: 36014, вул. Соборності, 67, м. Полтава. 

 
8. Конкурсна робота повинна відповідати тематиці Конкурсу та бути 

завершеним, художньо оформленим витвором. 
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9. Конкурсна робота повинна бути оформлена у паспорту. На звороті  

малюнка необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові автора, вік учасника, 
найменування навчального закладу та гуртка, прізвище, ім’я, по батькові 
керівника, контактні телефони автора та керівника гуртка без скорочень та 
абревіатур. 

 
10. Конкурсні роботи переможців направляються на Всеукраїнський 

конкурс дитячого малюнка на тему «Україна – європейська держава». 
 

ІІІ. Основні напрями та критерії оцінювання Конкурсу  
 

1. Конкурс проводиться у номінації образотворче мистецтво (графіка або 
живопис). 

 
2. Конкурсні роботи оцінюються за 20-бальною шкалою, враховуючи 

наступні критерії:  
актуальність та повнота розкриття теми Конкурсу (4 бали);  
художнє виконання роботи (8 балів);  
новизна використовуваного сюжету (4 бали);  
яскравість і виразність роботи (2 бали); 
оригінальність ідеї (2 бали). 

 
ІV. Визначення та нагородження переможців Конкурсу 

 
1. Підсумки Конкурсу підводяться на підставі рішення журі, що 

оформляється протоколом.  
 
2. Переможцями Конкурсу визначаються учасники, які набрали 

найбільшу кількість балів.  
 
3. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради відповідно до вікової категорії.  

 
V.  Фінансове забезпечення та висвітлення проведення Конкурсу 
 
1. Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України. 
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2. Результати проведення Конкурсу висвітлюються у місцевих засобах 
масової інформації та на сайті Департаменту освіти і науки Полтавської 
обласної державної адміністрації, Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради.  

 
 
 
 

Заступник директора  
Департаменту освіти і науки                                                              Г.І. Гажієнко 
 
 


