
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

_______________                         Хмельницький                                  № ______

Про затвердження Положення

про обласну виставку-конкурс 

«Диво-писанка» серед учнів та 

працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти

Відповідно  до  підпункту  29  пункту  6  Положення  про  Департамент

освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, затвердженого

розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15 серпня 2018 №

629/2018 – р та з метою залучення учнівської молоді до духовної та історичної

спадщини українського народу, популяризації українських традицій, розвитку і

поширення  українського  писанкарства,  як  художнього  явища  і  культурного

феномену,  виховання  у  молоді  поваги  до  національної  культури  та  історії

нашого народу

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про обласну виставку-конкурс «Диво-писанка»

серед учнів та працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти

(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  покласти  на  заступника

директора  -  начальника  управління  професійної  освіти  та  ресурсного

забезпечення Департаменту А. Харчук.

Директор Департаменту                                                                  О. Фасоля

2



Заступник  директора  –  начальник

управління  професійної  освіти  та

ресурсного  забезпечення

Департаменту
_____________ 2019 р.                                           _____________ А. Харчук

     

Начальник відділу професійної освіти

та  виховної  роботи  управління

професійної  освіти  та  ресурсного

забезпечення Департаменту
_____________ 2019 р.                                               _____________ С. Фіярська

Головний  спеціаліст  відділу

організаційно  -  нормативного

забезпечення  управління  освітньої

діяльності  та  організаційного

забезпечення Департаменту 
____________ 2019 р.                                                ___________ Н. Блажкова

Мельник Н.М.

0382(65-23-13)
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора

Департаменту освіти і науки 

Хмельницької обласної державної 

адміністрації

_____________2019 року   №_______

Положення

про обласну виставку-конкурс «Диво-писанка»

серед учнів та працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти

І. Загальні положення

1.  Метою обласної  виставки-конкурсу «Диво-писанка» серед  учнів  та

працівників  закладів  професійної  (професійно-технічної)  освіти (далі  -

Виставка) є  залучення учнівської молоді до духовної та історичної спадщини

українського  народу,  популяризації  українських  традицій,  розвитку  і

поширення  українського  писанкарства,  як  художнього  явища  і  культурного

феномену,  виховання  у  молоді  поваги  до  національної  культури  та  історії

нашого народу.

2. Завданнями Виставки є:
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подальший  розвиток  творчої  активності  учнів  у  відродженні  народних

традицій та обрядів;

етнографічне вивчення регіональних розписів писанок;

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;

розвиток творчих здібностей молоді;

залучення  широкого  кола  молоді  до  вивчення  звичаїв  українського

народу у сфері декоративно-ужиткового мистецтва на прикладі писанкарства;

виховання національно-патріотичних почуттів,  гордості  за свою країну,

рідний край;

надання  учням  можливості  виявити  свою  індивідуальність,  а  також

працювати в команді при створенні колективних композицій.

3.  Використання  та  обробка  персональних  даних,  одержаних  з  метою

виконання цього Положення, здійснюється згідно з вимогами Закону України

«Про захист персональних даних».

ІІ. Порядок і терміни проведення

1. Виставка проводиться щорічно у два етапи:

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 на участь в

обласній виставці-конкурсі «Диво-писанка» серед учнів та працівників закладів

професійної  (професійно-технічної)  освіти,  згідно з  додатком,  на електронну
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адресу:  xdcevym@i.ua Хмельницького  державного  центру  естетичного

виховання учнівської молоді.

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  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  (далі  -  Департамент)  та  Хмельницький  державний  центр

естетичного виховання учнівської молоді (далі - Центр).
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 IV. Умови участі

1.  У  Виставці  беруть  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  на  звороті

інформацію наступного змісту: заклад освіти, назва роботи, техніка виконання,

прізвище ім`я по батькові автора (вказані повністю), прізвище ім`я по батькові

викладача або керівника гуртка (вказані повністю).

4. Виставкові композиції мають бути естетично оформлені і зручні для

експонування. По закінченні Виставки роботи повертаються учасникам.

V. Критерії оцінювання

1. Учасники Виставки оцінюються у трьох номінаціях:

традиційна  писанка  (техніка  батик  з  орієнтацією  на  відповідність

писанок регіональним традиціям щодо розпису, орнаменту, кольористики);

сучасна писанка (дряпанка, мальованка, зернівка, прикрашена бісером,

виготовлена у техніці квілінг та глини тощо);

художньо-декоративна  композиція  з  використанням  писанкового

матеріалу та великодньої атрибутики (декоративні кошики, стрічки, витинанки,

пташки,  ляльки,  малюнки,  пасхальні  листівки,  серветки-рушнички тематичні

для  великоднього  кошика  у  різних  техніках:  хрестик,  гладь,  мережка,

вирізування та інші.  Для оцінювання техніки виконання вишивки  зворотний

бік  рушника  повинен  бути  відкритим.  В  іншому  випадку  бали  за  техніку

виконання робіт враховуватись не будуть).
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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);

відповідність писанок регіональним традиціям щодо розпису, орнаменту,

кольористики (10 балів);

уміння за допомогою знаків-символів розкрити тему (5 балів);

естетичне враження та художній рівень робіт (5 балів);

відображення регіонального колориту(5 балів);

Максимальна кількість – 60 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 в кожній

номінації окремо за загальною кількістю набраних ними балів.

Якщо кількість балів рівна, місця поділяються між учасниками.

3.  Переможці  та  призери  Виставки  нагороджуються  дипломами

Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.
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VІІ. Фінансування Виставки

1.  Фінансові  витрати  на  організацію  та  проведення  Виставки

здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.

2.  Оплата  роботи  членів  журі  Виставки  здійснюється  на  договірних

засадах відповідно до чинного законодавства України.

Заступник директора - начальник управління 

професійної освіти та ресурсного забезпечення 

Департаменту                                                                                         А. Харчук
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Додаток 

до Положення про обласну виставку-

конкурс «Диво-писанка»

серед учнів та працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

(пункт 2 розділу ІІ)

ЗАЯВКА

на участь в обласній виставці-конкурсі «Диво-писанка»

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___________________________________________

Директор 

закладу освіти                                                                 _______________ (П.І.Б.)
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