
Умови
проведення обласної виставки-конкурсу дитячого малюнку

«Чарівна палітра»

1. Загальні  положення
1.1.Організаторами обласної виставки-конкурсу дитячого малюнку «Чарівна 

палітра» (далі Виставка-конкурс) є департамент освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації, Комунальний заклад Київської 
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

1.2.Виставка-конкурс проводиться раз у два роки поетапно:

1.2.1. І етап – районні (міські) виставки-конкурси. Термін проведення – 
листопад року проведення виставки-конкурсу.

1.2.2. ІІ етап – обласна виставка-конкурс. Термін проведення – грудень року 
проведення виставки-конкурсу.

1.3.Тема виставки – «Моя веселкова Україна».

2. Мета і завдання виставки-конкурсу

2.1. Виставка-конкурс проводиться з метою виявлення й підтримки юних 
талантів та обдарувань, сприяння духовно-моральному, естетичному 
вихованню дітей, розвиток їхніх досягнень у галузі образотворчого 
мистецтва.

2.2. Основні завдання виставки:

2.2.1.Підвищення художнього рівня і виконавської майстерності учасників.

2.2.2.Виховання в учнів естетичного ставлення до дійсності та мистецтва, 
світоглядних уявлень і ціннісних художніх орієнтацій.

2.2.3.Збереження традицій народного візуального мистецтва.

2.2.4.Збагачення емоційно-естетичного досвіду, формування культури 
почуттів, розвиток загальних та художніх здібностей, художньо-
образного мислення, універсальних якостей творчої особистості.

3. Умови участі у виставці-конкурсі

3.1. У виставці-конкурсі беруть участь вихованці гуртків, творчих об’єднань 
загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів Київщини у трьох 
вікових категорій:

3.1.1. І категорія – 6-9 років;



3.1.2. ІІ категорія – 10-12 років;

3.1.3. ІІІ категорія – 13-16 років.

3.2. Виставка в номінації «Образотворче мистецтво» проводиться в 
наступнимих підномінаціях: 

3.2.1. «Живопис»; 

3.2.2. «Графіка»; 

3.2.3. «Комп’ютерна графіка».

3.3. Для участі в обласній виставці-конкурсі подається по одній роботі 
переможців І етапу з кожної вікової категорії.

3.4. Художні твори мають відповідати таким вимогам:

3.4.1. Тема малюнку: «Моя веселкова Україна».

3.4.2. Формат роботи: малюнок – А-2, комп’ютерна графіка – А-4.

3.4.3.На конкурс подаються індивідуальні творчі роботи (колективні 
роботи не приймаються), виконані в довільній графічній або 
живописній техніці.

3.4.4. Роботи оформляються рамкою або паспарту (без скла).

3.4.5.На зворотному боці кожної конкурсної роботи повинен бути 
надрукований ярлик розміром 8х4 см, в якому необхідно вказати 
українською мовою: назву роботи, техніку виконання, прізвище, 
повне ім’я та вік автора роботи, навчальний заклад, повну домашню 
адресу, контактний телефон.

3.5. Для участі у виставці-конкурсі необхідно подати анкету-заявку 
(додаток) окремо на кожну підномінацію (живопис, графіка, 
комп’ютерна графіка).

3.6. Термін подання виставкових матеріалів та заявки на участь не 
пізніше 10 грудня року проведення виставки-конкурсу за адресою: 
організаційно-масовий відділ КЗ КОР «Центр творчості дітей та 
юнацтва Київщини», б-р. 50-річчя Перемоги, 90,       м. Біла Церква, 
09113, тел./факс (04563) 6-46-45, 4-18-27, e-mail: ctduk_estety@ukr.net. 

3.7. Роботи, що не відповідають вимогам, зазначеним у п.п. 3.3-3.6. до 
участі у виставці-конкурсі не допускаються.
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3.8. Конкурсні роботи підлягають поверненню протягом 10 робочих днів 
з дня завершення виставки-конкурсу. Незатребувані роботи після 
закінчення вказаного терміну буде передано до дитячих будинків 
Київської області та закладів обласної комунальної власності.

4. Визначення і нагородження переможців

4.1. Для визначення переможців створюється журі, до складу якого 
залучаються члени Національної спілки художників України, фахівці 
з різних видів образотворчого мистецтва, працівники закладів освіти 
та культури, художники-педагоги, керівники студій образотворчого 
мистецтва.

4.2. Роботи оцінюються за такими критеріями: 

4.2.1. Рівень володіння технікою виконання, матеріалом.

4.2.2. Творчий підхід.

4.2.3. Чистота виконання, охайність роботи.

4.2.4. Повнота розкриття теми, цілісність художнього враження.

4.2.5. Оригінальність твору.

4.3. Журі визначає переможців конкурсу, лауреатів І, ІІ, ІІІ ступенів з 
кожної підномінації у кожній віковій категорії й залишає за собою 
право вручення спеціальних призів.

4.4. Переможці нагороджуються дипломами департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації та цінними подарунками.

4.5. Підсумки виставки-конкурсу висвітлюються у пресі.

Директор КЗ КОР «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини»                                                 Т.В. Нестерук

 



Додаток 

до положення про обласну
виставку-
конкурс дитячого 
малюнку «Чарівна 
палітра»

ЗАЯВКА
 на участь в обласній виставці-конкурсі 

дитячого малюнку “Чарівна палітра”

У номінації “Образотворче мистецтво”
1. Прізвище, ім’я, по-батькові 

____________________________________________
2. Назва роботи
     ____________________________________________
3. Підномінація (живопис, графіка, комп’ютерна графіка)
     ____________________________________________
4. Повна назва навчального закладу 

____________________________________________
5. Назва гуртка, творчого об’єднання

____________________________________________
6. Прізвище, ім’я, по-батькові керівника (повністю)

 ____________________________________________
7.   Контактний телефон / код/

 ______________________________________________

М. П.
Директор позашкільного навчального закладу

Завідуюча художньо-естетичним

відділом КЗ КОР «Центр творчості дітей

та юнацтва Київщини»                                                          Панченко М. Г. 


