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«02» грудня 2020 р.   №386 

Начальникам місцевих органів  

управління у сфері освіти 

Директорам закладів обласного 

підпорядкування 

 

Про проведення  в дистанційній формі 

обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Різдвяна писанка» 
 

Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» (далі - Палац) повідомляє, що відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 «Про запобігання 

поширення на території України коронавірусу COVID-19», постанови Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2020 року № 239 «Про внесення змін до деяких актів 

Кабінету Міністрів України»,  листа Міністерства освіти і науки від 11.03.2020 

року №1/9-154, плану роботи  Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» на 2020 рік обласна виставка-конкурс 

писанкарства «Різдвяна писанка» відбудеться з 19 грудня 2020 року по 09 січня 

2021 року в дистанційній формі на офіційному сайті Палацу за електронною 

адресою: https://firstpalace.kh.ua та офіційній сторінці Палацу в Facebook за 

електронною адресою: https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua 

Для участі (дистанційно) в обласній виставці-конкурсі писанкарства, згідно 

з умовами  проведення заходу,   просимо надіслати до 16 грудня 2020 року 

зведені заявки від району/міста/ОТГ на електронну пошту: 

obrazpalac1935@gmail.com та виконати електронну реєстрацію  кожної роботи 

переможців районних (міських,) етапів конкурсу (до 6 робіт від 

району/міста/ОТГ) за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/1xe85FZTOsOqTfC31bialWRhVS5c9NpnFtDfh8wNj-

aA/edit 

Додаткова інформація за тел.: (067) 779-36-88 (контактна особа – Надія 
Христофорівна Нейкалюк, завідувач відділу образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва). 

Додаток на 3 арк. в 1-му прим. 

Директор              оригінал підписано                                            Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

Вікторія Лукашова, 050 323 88 90  
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                                                                                                            Додаток  

до листа КЗ «ХОПДЮТ»     

                                                                                                                                 від 02.12.2020 № 386 

Методичні рекомендації 

щодо проведення в дистанційній формі обласної виставки-конкурсу 

писанкарства «Різдвяна писанка» 
 

1.Загальні положення 

 1.1. Обласна виставка-конкурс писанкарства «Різдвяна писанка» (далі –  

виставка-конкурс) проводиться відповідно до плану обласних масових заходів з 

учнівською молоддю Комунального закладу «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості» (далі - Палац) на 2020 рік 

 1.2. Мета виставки-конкурсу – популяризація писанкарства в Харківській 

області, духовне збагачення та виявлення загального рівня художньої підготовки 

писанкарського мистецтва, пошук і підтримка обдарованої учнівської молоді, 

розвиток мережі гуртків писанкарства в області.  

 1.3. Виставка-конкурс проводиться дистанційно на офіційному сайті Палацу 

за електронною адресою: https://firstpalace.kh.ua та офіційній сторінці Палацу в 

Facebook за електронною адресою: https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua. 

2. Учасники виставки-конкурсу 

 Учасниками виставки-конкурсу є вихованці закладів позашкільної освіти, 

учні закладів загальної середньої освіти Харківської області за трьома віковими 

категоріями: 

 молодша категорія – 6 – 10 років; 

 середня категорія – 11 – 14 років; 

 старша категорія – 15 – 18 років. 
 

3. Терміни та порядок проведення виставки-конкурсу 

 3.1. Виставка-конкурс проводиться з 19 грудня 2020 року по 09 січня 2021 

року. 

 3.2. Обласному етапу виставки-конкурсу передують районні (міські) етапи, 

які проводяться у листопаді-грудні 2020. 

 3.3.На виставку-конкурс приймаються роботи на різдвяну тематику в 

наступних техніках (номінаціях):  

а) писанка; 

б) мальованка; 

в) дряпанка; 

г) монастирська та бісерна техніки; 

д) різдвяна композиція (з робіт у названих вище техніках); 

е) різдвяна вишивка (тільки оригінальні, не за готовими шаблонами!). 

 3.4. Роботи, що брали участь в минулих виставках, а також роботи низького 

рівня виконання до участі в виставці-конкурсі не допускаються. 

3.5. Критерії оцінювання робіт: 

- художній рівень; 

- майстерне володіння технікою виконання; 

- композиційна досконалість; 

- творча індивідуальність автора; 
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- якісне оформлення роботи (якісна презентація). 
 

 3.5. Для участі у виставці-конкурсі необхідно: 

а) НАДІСЛАТИ зведену ЗАЯВКУ на участь у виставці-конкурсі вихованців 

та/або колективів в електронному вигляді, виконану в програмі   Microsoft 

Word, (до 16.12.2020 р.) на електронну пошту: obrazpalac1935@gmail.com 

(форма заявки надана нижче).  

Заявка подається без скорочень та абревіатур, у тому числі імен та по-батькові. 

Звертаємо увагу: в заявці повинні міститись телефони керівників гуртків. 

Технічні вимоги до файлу: 

Формат – .docx;  .doc; 

Ім’я файлу має містити (через крапку): Назва району/міста/ОТГ. Скорочена 

назва закладу освіти. Слово «заявка». Назва конкурсу. 

наприклад: Чугуївський. Заявка. Різдвяна писанка; 

або: місто Чугуїв. Заявка. Різдвяна писанка; 

 або (для закладів обласного підпорядкування): КЗ ХСШ №5 ХОР. Заявка. 

Різдвяна писанка. 

 

б) ЗАРЕЄСТРУВАТИ (до 16.12.2020) КОЖНУ ОКРЕМУ РОБОТУ та 

завантажити посилання на цифровий файл світлини в гул формі (попередньо 

розташувати цифрову світлину на своєму гул-диску або іншому хмарному 

сервісі та надати повний доступ), повністю заповнивши форму за 

посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1xe85FZTOsOqTfC31bialWRhVS5c9NpnFtDfh8wNj-

aA/edit  

Технічні вимоги до файлів: 

формат – .jpg;  .jpеg; 

ім’я файлу (СВІТЛИНИ) повинно містити (через крапку): Назва роботи. 

Прізвище та ім’я  виконавця. Скорочена назва закладу. Назва району/міста/ОТГ. 

Наприклад, Різдвяне диво. Швед Олексій. 8 р. ЦДЮТ. Балаклійський.jpg. 

 

Телефон:  067-779-36-88– Надія Нейкалюк, завідувач відділу; 

                            050-323-88-90 - Вікторія Лукашова, методист 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Форма заявки 

mailto:obrazpalac1935@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1xe85FZTOsOqTfC31bialWRhVS5c9NpnFtDfh8wNj-aA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xe85FZTOsOqTfC31bialWRhVS5c9NpnFtDfh8wNj-aA/edit


Заявка 

__________________________________________________________________________________ 

(повна назва закладу освіти, що направляє роботи) 

__________________________________________________________________________________  

 

на участь в обласній виставці-конкурсі писанкарства  

«Різдвяна писанка» 

 

№ 

з/п 

Назва роботи Прізвище, 

ім’я 

автора 

Вік 

автора 

Вікова 

категорія 

 

Повна назва 

закладу освіти, де  

працює гурток 

Назва 

гуртка / 

клас 

Прізвище, ім’я 

керівника 

гуртка, 

мобільний 

телефон 

Номінація «Писанка» 

1.        

2.        

Номінація «Мальованка» 

3.        

4.        

Номінація «Дряпанка» 

5.        

6.        

Номінація «Монастирська та бісерна техніки» 

        

        

Номінація «Різдвяна композиція» 

        

        

Номінація «Різдвяна вишивка» 

        

        

 

 

Директор                                                       __________________________________________ 

                                                                             (П.І.Б. без скорочень) 

 


