
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

17 ________                               Хмельницький                               № ______

Про внесення змін 

до Положення про обласну виставку 

декоративно-прикладного мистецтва

«Рай розвився, син Божий народився»

серед учнів та працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Відповідно  до  підпункту  6.19  Положення  про  Департамент  освіти  і

науки  Хмельницької  обласної  державної  адміністрації,  затвердженого

розпорядженням голови Хмельницької обласної державної адміністрації від

11 лютого 2014 року № 49/2014 – р та  з метою  вдосконалення організації

заходу

НАКАЗУЮ:

1.  Внести  зміни до Положення  про  обласну виставку  витинанок та

вертепів серед  учнів  та  працівників  закладів  професійної  (професійно-

технічної)  освіти,  затвердженого  наказом  управління  освіти  і  науки

Хмельницької облдержадміністрації від 30.11.2011 №797-но, зареєстрованого

в  Головному  управлінні  юстиції  у  Хмельницькій  області  05.12.2011  за

№150/1729, виклавши його у новій редакції (додається).



2. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації у Головному

територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області, з моменту його

оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту                                                                  О. Фасоля

Заступник  директора  –  начальник

управління  професійної  освіти  та

ресурсного  забезпечення

Департаменту
_____________ 2018 р.                                             _____________ А.Харчук

                     



Начальник відділу професійної освіти

та  виховної  роботи  управління

професійної  освіти  та  ресурсного

забезпечення Департаменту
_____________ 2018 р.                                               _____________ С.Фіярська

Головний  спеціаліст-юрисконсульт

Департаменту 
______________ 2018 р.                                            ____________ В. Тунгасова

Головний спеціаліст відділу 

організаційно-нормативного

забезпечення  управління  освітньої

діяльності  та  організаційного

забезпечення Департаменту 
____________ 2018 р.                                                ___________ Н.Блажкова

Директор Хмельницького державного

центру  естетичного  виховання

учнівської молоді 
_____________2018 р.                                                ____________ Т. Григорчук

Мельник Н.М.

0382(65-23-13)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління освіти і науки 

Хмельницької обласної державної 

адміністрації

від 30.11.2011 № 797-но

(у редакції наказу директора 

Департаменту освіти і науки

Хмельницької обласної державної

адміністрації)

_____________2018    №_______



Положення

про обласну виставку декоративно-прикладного мистецтва

«Рай розвився, син Божий народився» серед учнів та працівників

закладів професійної (професійно-технічної) освіти

І. Загальні положення

1. Метою  обласної  виставки  декоративно-прикладного  мистецтва

«Рай  розвився,  син  Божий  народився»  серед  учнів  закладів  професійної

(професійно-технічної)  освіти (далі – Виставка)  є виявлення талановитих і

обдарованих вихованців, вивчення та практичного знайомства з національно-

культурною спадщиною,  підвищення духовності  підростаючого  покоління,

відродження  традицій,  що  побутували  на  Поділлі  та  в  інших  регіонах

України,  сприяння  подальшому  розвитку  їх  обдарувань,  залучення  юних

аматорів до активної участі у мистецькому житті країни.

2. Завданнями Виставки є:

подальший розвиток творчої активності учнів у відродженні народних

традицій та обрядів;

стимулювання прикладної майстерності учнів;



        удосконалення  системи  науково-методичного  та  організаційного

керівництва,  залучення  митців,  професійних  виконавських  колективів  до

творчої співпраці з юними аматорами, надання їм фахової допомоги;

пошук  оригінальних  зразків  художньої  творчості,  узагальнення  та

поширення кращого досвіду роботи.

3. Використання та обробка персональних даних здійснюється згідно

вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Порядок і термін проведення

1. Виставка проводиться щорічно:

1-й етап – відбірковий, проводиться серед учнів та працівників закладів

професійної (професійно-технічної) освіти.

2-й етап - обласний, проводиться між переможцями 1-го етапу.

2.  Для  участі  у  2  етапі  виставки  учасники  подають  заявку,  згідно  з

додатком, на електронну адресу: xdcevym@ i.ua, або за тел. 0382(65-23-13).

3.  Терміни проведення етапів Виставки визначаються Хмельницьким

державним  центром  естетичного  виховання  учнівської  молоді,  про  що

учасникам повідомляється у листі-виклику.

ІІІ. Організація та керівництво проведення виставки

1. Для організації та проведення Виставки утворюються організаційний

комітет та журі Виставки, склад яких затверджується:

на 1-му етапі -  наказом директора закладу професійної (професійно-

технічної) освіти;

на  2-му  етапі  -  наказом  директора  Департаменту  освіти  і  науки

Хмельницької обласної державної адміністрації.



2.  Організаційні  комітети  конкурсу  здійснюють  організаційні  заходи

щодо проведення відповідних етапів Виставки.

3.  Журі  Виставки  оглядає  експонати,  здійснює  підрахунок  балів,

визначає переможців. Рішення журі затверджується:

на 1-му етапі  -  наказом директора закладу професійної  (професійно-

технічної) освіти;

на  2-му  етапі  –  наказом  директора  Департаменту  освіти  і  науки

Хмельницької обласної державної адміністрації.

4. Загальне  керівництво  підготовкою  та  проведенням  Виставки

здійснюють:

Департамент  освіти  і  науки  Хмельницької  обласної  державної

адміністрації;

Хмельницький  державний  центр  естетичного  виховання  учнівської

молоді.

IV. Умови участі

1.  У  Виставці  приймають  участь  учні  та  працівники  закладів

професійної (професійно-технічної) освіти.

2.  Виставкові  експонати  виконуються  учасниками  власноруч  у

довільній техніці.

3. Роботи  що  беруть  участь  у  Виставці  повинні  мати

супроводжувальний паспорт на звороті за  наступною формою: навчальний

заклад,  назва,  техніка  виконання,  П.І.Б.  автора  (вказані  повністю),  П.І.Б.

викладача або керівника гуртка (вказані повністю).

4. Виставкові композиції мають бути естетично оформлені і зручні

для експонування. По закінченні виставки роботи повертаються.

V. Критерії оцінювання



1. Учасники Виставки оцінюється у трьох номінаціях:

вертепи (скриньки, шопки);

витинанки (вириванки);

атрибутика (маски, різдвяні дідухи, прикраси, іграшки та інше).

2. Оцінювання учасників Виставки журі здійснюється за 

5-ти бальною системою згідно з наступними критеріями:

виконавська майстерність (акуратність, якість виконання) (5 балів);

розкриття теми (5 балів);

оригінальність (робота має бути авторською) (5 балів);

творчий підхід (5 балів);

техніка виконання (5 балів);

стилізація (5 балів); 

відповідність вимогам конкурсу (5 балів).

3. Максимальна кількість – 35 балів.

VI. Підведення підсумків та нагородження

1. Підведення підсумків здійснюються журі на кожному етапі Виставки

згідно  з  критеріями  оцінювання.  Переможцем  вважається  учасник,  який

набрав найбільшу кількість балів.

2. Переможці (1 місце) та призери (2, 3 місце) визначаються за середньо

- арифметичним балом.

3. Якщо кількість балів рівна, місця поділяються між учасниками.

4.  Переможці  та  призери  Виставки  нагороджуються  дипломами

Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

VІІ. Фінансування Виставки



1.  Фінансові  витрати  на  організацію  та  проведення  Виставки

здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.

2.  Оплата  роботи  членів  журі  Конкурсу  здійснюється  на  договірних

засадах відповідно до чинного законодавства України

Заступник директора – начальник управління 

професійної освіти та ресурсного забезпечення 

Департаменту                                                                                     А. Харчук

Додаток 

до Положення про обласну виставку 

декоративно-прикладного мистецтва

«Рай розвився, син Божий народився»

серед учнів та працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) 

освіти 

ЗАЯВКА

на участь в обласній виставці декоративно-прикладного мистецтва 

«Рай розвився, син Божий народився»

серед учнів та працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти

1. Повне найменування закладу професійної  (професійно-технічної) освіти

 __________________________________________________________________

2. Номінація _______________________________________________________



__________________________________________________________________

3. Назва роботи (техніка виконання) ___________________________________

__________________________________________________________________

4. П.І.Б. автора, керівників______________________________________

Заявка затверджується директором

навчального закладу                                                    _______________ (П.І.Б.)


	
	У К Р А Ї Н А

