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ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс дитячого малюнка
“Намалюй травень, намалюй Перемогу”, присвячений 70-річчю Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років
1.Метою обласного конкурсу дитячого малюнка “Намалюй травень, намалюй
Перемогу”, присвяченого 70-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років
(далі – конкурс) є активізація роботи бібліотек з патріотичного виховання
підростаючого покоління, продовження традицій шанобливого ставлення до ветеранів
війни і пам’яті про Перемогу, зміцнення зв’язків поколінь переможців та їх нащадків,
розвиток творчої уяви та здібностей дітей, усвідомлення дітьми значення Великої
Перемоги для збереження миру на землі.
2.Організаторами конкурсу виступають управління культури, національностей та
релігій облдержадміністрації, обласна бібліотека для дітей імені Т.Г.Шевченка.
3.Координацію роботи з проведення конкурсу здійснює обласна бібліотека для дітей
імені Т.Г.Шевченка.
4.Використання та обробка персональних даних, одержаних з метою виконання даного
Положення, здійснюється згідно вимог Закону України “Про захист персональних
даних”.
5.Конкурс проводиться серед дітей-учнів 3-9 класів – читачів сільських бібліотекфіліалів та сільських, міських, районних, обласної бібліотек для дітей Хмельницької
області, ознайомлених з умовами проведення конкурсу.
6.Для участі у конкурсі учасники подають до сільських бібліотек-філіалів та сільських,
міських, районних, обласної бібліотек для дітей індивідуальні і колективні малюнки
довільного розміру, які відповідають темі конкурсу та виконані у номінаціях:
-живопис (олійні, акварельні фарби, гуаш);
-графіка (туш, олівці, фломастер).
7. Кожний малюнок повинен бути підписаний із вказівкою на назву роботи, техніку
виконання, прізвище та ім’я автора (авторів),клас, в якому він (вони) навчаються,
найменування бібліотеки читачем якої він (вони) є. Етикетка з підписом
прикріплюється в правому нижньому кутку малюнка.
8.Конкурс проводиться в три етапи :
1) Перший етап конкурсу проводиться з 27 лютого до 14 квітня 2015 року в сільських
бібліотеках-філіалах та сільських, міських, районних, обласній бібліотеках для дітей.
2) Другий етап конкурсу проводиться з 15 по 24 квітня 2015 року в районних та
центральних міських бібліотеках для дітей серед переможців першого етапу конкурсу.
За підсумками проведення другого етапу конкурсу за рішенням відповідного журі
районні (центральні міські) бібліотеки для дітей надають до 22 квітня 2015 року в
обласну бібліотеку для дітей імені Т.Г.Шевченка (місцезнаходження: вул.Свободи, 51,
м.Хмельницький, 29001) по три роботи переможців кожної номінації та аналітичну

довідку про підсумок проведення другого етапу конкурсу в регіоні.
3) Третій етап конкурсу проводиться з 25 квітня по 4травня 2015 року в обласній
бібліотеці для дітей імені Т.Г.Шевченка серед переможців другого етапу конкурсу.
9.З метою об’єктивного оцінювання дитячих малюнків учасників конкурсу, підведення
підсумків кожного етапу утворюється журі у складі митців, членів творчих спілок,
працівників навчальних мистецьких закладів, бібліотек, громадських організацій.
Персональний склад журі обласного етапу конкурсу затверджується наказом
управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації.
10.Оцінювання малюнків проводиться в кожній номінації за такими критеріями:
відповідність темі (від 5 до 15 балів);
глибина та переконливість художнього задуму (від 5 до 15 балів);
художня майстерність (від 5 до 15 балів).
11.Переможці конкурсу отримують грамоти та цінні подарунки.
Переможці, що зайняли перше, другі та треті місця, визначаються за сумою балів,
одержаних під час проведення конкурсу.
Кількість призових місць встановлюється з орієнтовним розподілом у співвідношенні
1: 2: 3 для кожної вікової групи.
Кількість переможців не має перевищувати 50% від усієї кількості учасників.Перше
місце не визначається, якщо учасник не набрав 45 балів.
Друге місце не визначається, якщо учасник не набрав 40 балів.
Третє місце не визначається, якщо учасник не набрав 35 балів.
При рівності суми балів декількох учасників місце визначається з урахуванням
підсумків захисту художніх робіт.
12.Хід проведення та підсумки конкурсу оприлюднюються у засобах масової інформації
та на веб-сайті обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г.Шевченка.
13.Роботи переможців конкурсу, за згодою їх авторів, експонуються
на виставці в приміщенні обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка,
розміщуються у буклеті, який будеїм подарований.
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відділу
В. Граділь

