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Ч Е Р Н ІГ ІВ С Ь К А  О Б Л А С Н А  Д Е Р Ж А В Н А  А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ  
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09 червня 2021 року Чернігів № / Ж

Про затвердження Положення  
про обласну виставку-конкурс  
«Український сувенір»

Відповідно д о  частини першої статті 14 Закону України «Про освіту», 
пункту 13 частини першої статті 44 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою виховання національного світогляду 
молодого покоління через пізнання народного мистецтва

н а к а з у  ю:

1. Затвердити Положення про обласну виставку-конкурс «Український 
сувенір» (додається).

2. Завідувачу сектору по роботі з персоналом Ірині ХОЖАЇНОВІИ подати 
цей наказ на державну реєстрацію до Північно-Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Суми) та забезпечити його оприлюднення 
на офіційному вебсайті Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації.

3. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації з дня його 
оприлюднення.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної 
освіти Олену СОРОНОВИЧ.

Микола КОНОПАЦЬКИИ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління освіти 
і науки Чернігівської 
обласної державної 
адміністрації

09 червня 2021 року №

ПОЛОЖ ЕННЯ
про обласну виставку-конкурс 

«Український сувенір»

І. Загальні положення

1. Обласна виставка-конкурс «Український сувенір» (далі -  Виставка- 
конкурс) проводиться щороку з метою залучення молодого покоління до 
джерел і процесу творення українського народного мистецтва, стимулювання 
розвитку творчого пошуку, художнього смаку при виконанні креативних робіт 
з використанням традиційних матеріалів і технік.

2. Завдання Виставки-конкурсу:
пошук, розвиток та підтримка обдарованих і талановитих здобувачів 

освіти, заохочення їх до творчої самореалізації;
сприяння налагодженню духовного контакту дитини та батьків через 

залучення їх до спільної творчості на традиційному ґрунті;
співпраця і обмін досвідом між осередками дитячої творчості, культурно- 

освітніми установами;
популяризація дитячої художньої творчості через засоби масової 

інформації.

3. Організаторами Виставки-конкурсу є:
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації;
комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

4. Терміни проведення Виставки-конкурсу визначаються наказом 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

II. Учасники Виставки-конкурсу

1. До участі у Виставці-конкурсі запрошуються здобувачі освіти закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти.



2. Всі учасники Виставки-конкурсу розподіляються за такими віковими 
категоріями:

I вікова категорія -6 -1 1  років;
II вікова категорія -  12-16 років;
III вікова категорія -  від 17 років.

3. Участь у Виставці-конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

4. Учасники мають право ознайомитися з результатами оцінювання своєї 
роботи та одержати пояснення щодо критеріїв і об’єктивності їх оцінювання.

5. Учасники Виставки-конкурсу мають дотримуватися вимог цього 
Положення.

6. Під час проведення Виставки-конкурсу обробка персональних даних 
учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 
персональних даних».

III. Умови участі у Виставці-конкурсі

1. Для участі у Виставці-конкурсі учасникам необхідно подати такі 
матеріали:

паспорт на конкурсну роботу за формою згідно з додатком;
роботу, оформлену відповідно до вимог, викладених у цьому Положенні.

2. Документи та роботи надсилаються на поштову адресу комунального 
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»: вул. І. Франка, 2а, 
м. Чернігів, 14021.

3. Вимоги до робіт:

1) на Виставку-конкурс приймаються такі роботи:
зразки традиційних іграшок (ляльки, фігурки людей, тварин, птахів (так 

звані образотворчі іграшки), дзиґи, кулі, коні-качалки, калатала, тарахкала, 
деркачі, брязкальця, фуркала, вітрячки (так звані технічні, техніко-механічні 
іграшки) меблі, посуд;

копії стародавніх іграшок, збережених в родинах протягом декількох 
поколінь;

предмети вжитку, що можуть б у т и , зразками традиційної української 
сувенірної продукції;

сучасні дизайнерські вироби, що відповідають поняттю «сувенір» і 
виготовлені з використанням народних традицій та символіки декоративно- 
прикладного мистецтва, елементів різьблення, вишивки, декоративного 
розпису, плетення, ткацтва тощо;



з

сучасні саморобні іграшки, сувеніри, предмети вжитку, виготовлені 
спільно з батьками та родичами за давніми родинними традиціями (з 
приміткою «Скарбничка родинної творчості»);

2) на Виставку-конкурс подаються вироби, виготовлені з глини, дерева, 
лози, соломи, трави, тканини, паперу, солоного тіста, сиру, тощо;

3) вимоги до оформлення виставкових зразків:
виставкові зразки подаються (надсилаються) у зазначений термін; 
дрібні вироби мають бути закріплені на стенді;
кожен зразок, представлений на Виставку-конкурс, обов’язково повинен 

мати паспорт встановленої форми;
у випадку активної співтворчості зі старшими особам (батьками, членами, 

родини, керівником гуртка тощо) про це обов’язково зазначається у паспорті 
роботи;

за бажанням автора до зразків додаються текстові матеріали з описом 
пошуково-дослідницької діяльності, новаторських рішень.

4. Автор подає один або декілька зразків, композицію, набір тощо.

5. Для участі у Виставці-конкурсі може бути подано не більше десяти робіт 
від закладів освіти кожної окремої територіальної громади, які відповідають 
вимогам цього Положення.

6. До участі у Виставці-конкурсі не допускаються роботи, які: 
виконані без дотримання вимог Положення про Виставку-конкурс; 
порушують законодавство України;
подані після закінчення терміну прийому робіт.

7. Усі роботи, подані на Виставку-конкурс, є власністю авторів. 
Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» може 
використовувати подані на Виставку-конкурс роботи з метою популяризації 
дитячої творчості. Згодою на цю умову є надання робіт на Виставку-конкурс.

8. Роботи, подані на Виставку-конкурс, учасники забирають власноруч 
після закінчення терміну проведення Виставки-конкурсу впродовж 
календарного року.

IV. Критерії оцінювання

1. Конкурсні роботи оцінюються у трьох вікових категоріях за такими 
критеріями:

оригінальність задуму -  15 балів;
виразність виробу, як зразка української сувенірної продукції -  15 балів;
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відповідність традиціям щодо форм, пластики, колориту -  15 балів;
емоційність образу -  5 балів;
органічне поєднання національних художніх традицій і сучасних тенденцій 

формотворення -  5 балів;
індивідуальність творчого почерку -  5 балів;
збереження ігрової функції (щодо іграшок) -  20 балів;
відповідність ужиткового призначення -  20 балів.

2. Максимальна сума балів, яку може набрати учасник 
Виставки-конкурсу, -  100 балів.

V. Журі Виставки-конкурсу

1. Для якісного та об’єктивного оцінювання робіт учасників Виставки- 
конкурсу створюється фахове журі, склад якого визначається та затверджується 
наказом комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів».

2. Журі Виставки-конкурсу формується з числа педагогічних і науково- 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, наукових установ та 
організацій Чернігівської області.

3. До складу журі Виставки-конкурсу не можуть входити особи, які є 
близькими родичами учасників Виставки-конкурсу.

4. Кількість членів журі не може бути меншою ніж 5 осіб.

5. Результатом роботи журі є оформлення підсумкового протоколу.

VI. Визначення і нагородження переможців Виставки-конкурсу

1. Переможці Виставки-конкурсу визначаються журі за загальною 
кількістю набраних балів у кожній віковій категорії окремо.

Переможцями Виставки-конкурсу є учасники, які набрали найбільшу 
кількість балів.

2. Переможці Виставки-конкурсу нагороджуються дипломами 
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

3. Інформація про перебіг та результати Виставки-конкурсу висвітлюється 
на офіційному вебсайті комунального закладу «Чернігівська обласна станція 
юних натуралістів».
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VII. Фінансування Виставки-конкурсу

1. Виставка-конкурс є некомерційною. Участь від учасників не потребує 
жодних вступних внесків.

2. Організація та проведення Виставки-конкурсу здійснюється відповідно 
до кошторису комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» та/або інших джерел фінансування, не заборонених чинним 
законодавством України.

Директор комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних
натуралістів» Людмила ТРЕГУБОВА



Додаток
до Положення про обласну 
виставку-конкурс 
«Український сувенір»
(пункт 1 розділу III)

Форма

Паспорт* 
на конкурсну роботу № __________

1. Назва р об оти ______________________________________________________________

2. Опис зразка (розмір, матеріал, кольорова гама, комплектність, функціональні 
ігрові можливості т о щ о ______________________________________________________

3. Коротка довідка про історію, ідею виробу__________________________________

4. Дані про автора:
власне ім ’я, прізвище__________________________________________________________
вікова група, дата народж ення________________________________________________
наявність активної співтворчості зі старшими особам (батьками, членами, 
родини, керівником гуртка тощо)_____________________________________________

5. Повна назва та номер телефону закладу освіти

6. Назва гуртка, членом якого є учасник

7. Керівник гуртка____________________________________________________________

8. Роботу повернути (так, ні). Роботу передаю на постійно діючу виставку 
(потрібне підкреслити).

Директор закладу освіти підпис __________________________
(власне ім’я, прізвище)

* Паспорт заповнюється без скорочень власних імен, прізвищ учасників і керівника, який 
підготував дітей до Виставки-конкурсу.


