ПОЛОЖЕННЯ
про ІІ Всеукраїнський конкурс витинанки,
що проводитиметься за підтримки
Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України
в рамках
Всеукраїнського науково-методичного семінару з проблем розвитку початкової мистецької освіти
(образотворче та декоративно-прикладне мистецтво, дизайн) на тему:
«ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ
ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА У ШКОЛАХ ЕСТЕТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ»

Організатори конкурсу витинанки:
 Криворізький осередок Національної спілки майстрів народного мистецтва України;
 Міський історико-краєзнавчий музей;
 КПМНЗ «Криворізька міська музична школа № 3»;
 КПМНЗ «Криворізька міська художня школа № 1».
Завдання конкурсу:
 відродження, збереження та розвиток українських народних традицій;
 формування інтересу до мистецтва витинанки;
 створення середовища для творчого спілкування дітей та молоді, пошук і підтримка
обдарованих особистостей;
 надання методичної та практичної допомоги викладачам шкіл естетичного виховання,
керівникам гуртків;
 виховання національного світогляду учнівської молоді через залучення до національних
художніх традицій, пізнання джерел і процесу творення українського народного мистецтва;
 формування гідної та вільної особистості; виховання почуття любові до рідної землі, її
фольклорної спадщини;
 реалізація творчих здібностей та гармонічного розвитку особистості;
 стимулювання розвитку творчого пошуку, духовного та мистецького смаку при використанні
традиційних матеріалів і технік;
 співпраця та обмін досвідом між осередками дитячої творчості; популяризація мистецтва
витинанки через засоби масової інформації.
Вікові категорії:
 І – до 8 років;
 ІІ – від 9 до 11 років (включно);
 ІІІ – від 12 до 14 років (включно);
 ІV – від 15 до 18 років (включно).
Вимоги до конкурсних робіт:
 роботи мають бути виконані у техніці витинанки або вириванки;
 повинні мати супроводжувальний паспорт на звороті за наступною формою: назва, автор (прізвище,
ім'я), вік, рік народження, місто, навчальний заклад, викладач або керівник гуртка (прізвище, ім'я,
по-батькові, вказані повністю), контактний телефон, адреса
НАЗВА РОБОТИ
Кочерга Іван
10 років (2005р.н.)
м. Кривий Ріг
навчальний заклад
викладач Петров Петро Іванович
№ телефону
адреса
 повинні мати етикетку (розмір 50х90мм) на лицьовій стороні у правому кутку за формою:
НАЗВА РОБОТИ
Кочерга Іван
10 років
(вік-вікова категорія)
м. Кривий Ріг

10-ІІ

 роботи мають бути оформлені і підготовлені до експонування під час виставки;

 формат робіт не має перевищувати розмір 70 сантиметрів по великій стороні;
 приймаються лише оригінальні роботи (конкурсні роботи не повинні копіювати авторські зразки).
Копії, ксерокопії, електронні версії оцінюватися не будуть;
 роботи надсилати після сплати благодійного реєстраційного внеску до 01.06.2017 року за адресою:
м. Кривий Ріг, відділення "Нової пошти" № 15, Любас Маріанні, тел. 096 550 69 31;
 роботи, що не відповідають вищезазначеним вимогам, неохайно оформлені, у згорнутому вигляді до
участі у конкурсі не приймаються;
 по закінченні виставки роботи повертаються учасникам.
Тематика конкурсних робіт:
 сюжетна витинанка "Українська пісня";
 сюжетна витинанка "Обрядові українські свята";
 сюжетна витинанка "Оспівана Шевченком Україна"
 "Птахи і квіти України";
 "Дерево Життя";
 "Українська міфологія".
Критерії оцінювання:
 композиційне розміщення на аркуші;
 стилізація;
 стилістична єдність;
 відповідність темі;
 передача настрою при розкритті теми;
 володіння технікою витинанки (вириванки);
 самостійність виконання;
 оригінальність (робота має бути авторською).
Журі конкурсу:
 Корчинський В.Л., майстер витинанки, член НСХУ (м. Київ);
 Крамаренко Т.В., майстер витинанки, член НСМНМУ (м. Жашків Черкаської обл.);
 Зяткіна І.А., майстер витинанки, член НСМНМУ(м. Бердянськ Запорізької обл.);
 Юрченко О.С., старший викладач кафедри ОТМ факультету мистецтв КДПІ, директор художнього
музею факультету мистецтв КДПІ, член НСХУ (м. Кривий Ріг);
 Чорномор Ф.Ф., завідувач міським методичним кабінетом шкіл естетичного виховання (м.Кривий
Ріг)
Нагородження учасників конкурсу:
Всі учасники конкурсу нагороджуються дипломами.
Нагородження відбудеться 22 червня 2017 року.
Переможці конкурсу в кожній віковій категорії нагороджуються «Дипломом Лауреата» І, ІІ, ІІІ ступенів
та пам’ятними призами. Абсолютний переможець конкурсу отримує диплом «ГРАН-ПРІ». Найкращі роботи
отримують відзнаку журі.
Додатково для педагогів можливі
спеціальні нагороди: «Кращий педагог», «За збереження
національних культурних традицій».
Журі має право визначати кількість нагороджених, не присуджувати «ГРАН-ПРІ» та «Диплом
Лауреата» І, ІІ, ІІІ ступенів. Крім того оргкомітет, меценати, громадські організації мають право
встановлювати спеціальні нагороди, які обов’язково узгоджуються з журі.
Рішення журі є остаточним і не підлягає перегляду.
Кращі роботи буде розміщено на сторінці веб-сайту "Українська витинанка" за адресою
http://www.ukrvytynanka.com.ua/UA/
Фінансові умови :
Учасники, які бажають узяти участь в конкурсі, повинні надати заявку (форма додається) та сплатити
благодійний реєстраційний внесок в розмірі 50,00 грн. - до 01.05.2017 року.
Внесок здійснюється без мети отримання організаторами заходу прибутку. У вищезазначену суму
входить: участь в конкурсі, призовий фонд, друкування інформаційних матеріалів та інші організаційні
витрати конкурсу.
Вартість проїзду до місця проведення конкурсу (нагородження переможців) учасники оплачують
самостійно.
Кошти для участі в конкурсі витинанки перераховуються за такими реквізитами:

РЕКВІЗИТИ УТОЧНЮЮТЬСЯ
Подання заявки на участь у фестивалі-конкурсі свідчить про згоду з його умовами.
З питань проведення конкурсу витинанки звертатись до оргкомітету за телефонами:

моб. (096) 550 69 31 - Маріанна Любас, моб. (097) 219 56 84 - Валерій Любас
Е-mail: lubas_marianna@mail.ru
Положення є офіційним запрошенням для учасників конкурсу витинанки.
Будемо раді знайомству з Вами та Вашою творчістю. До зустрічі!
Організатори конкурсу залишають за собою право вносити в положення зміни, викликані
об'єктивними причинами, про що учасники конкурсу повідомляються завчасно.

ЗАЯВКА
на участь у ІІ Всеукраїнському конкурсі витинанки
Прізвище, ім’я, по батькові (учасника
конкурсу)

Дата народження (число,місяць,рік)
Вікова категорія (потрібне виділити)

І

ІІ

ІІІ

ІV

Викладач, керівник гуртка (повністю
ПІБ, телефон, е-mail)

Місце проживання (повна адреса)
Назва, адреса, телефон/факс закладу,
установи.

Керівник установи, закладу

__________________

______________________

(підпис)

22 червня 2017 року о 10.00
у міському виставочному залі
за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Поля, 2
відбудеться круглий стіл на тему :
"РІЗНОВИДИ ВИТИНАНКИ ЗА ТЕМОЮ, СЮЖЕТОМ,
СТРУКТУРНОЮ ПОБУДОВОЮ ТА ТЕХНІКОЮ ВИКОНАННЯ.
ТРАДИЦІЇ СТВОРЕННЯ ВИТИНАНКИ.
ВИТИНАНКИ В СУЧАСНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРАКТИЦІ"
за участю провідних майстрів
Василя Корчинського (м.Київ),
Тараса Крамаренка(м. Жашків),
Ірини Зяткіної (м. Бердянськ)

(ПІБ)

