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«25»  березня  2021 р.   № 01-20/139  

Начальникам місцевих органів  

у сфері управління освітою 

Директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування 

 

Про проведення  в дистанційній формі 

обласної виставки-конкурсу писанкарства 

«Українська великодня писанка» 

 

           Відповідно до плану роботи  Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, ураховуючи постанову 

Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 104 «Про встановлення карантину 

та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» з 19 квітня до 05 травня 2021 року відбудеться 

обласна виставка-конкурс писанкарства «Українська великодня писанка» (далі – 

виставка-конкурс) 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 

          До участі у виставці-конкурсі запрошуються учні закладів позашкільної, 

загальної середньої освіти та інших закладів освіти Харківської області.  

          Інформаційно-методичні рекомендації проведення виставки-конкурсу 

додаються.                                  

Для участі (дистанційно) в виставці-конкурсі необхідно до 15 квітня 2021 

року виконати електронну реєстрацію  кожної роботи за посиланням: 

https://forms.gle/dNzvTEAvKWndvhcN8  

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 25.03.2021 № 10-20/139 

Інформаційно-методичні рекомендації 

щодо проведення у дістаційній формі обласної виставки-конкурсу 

писанкарства «Українська великодня писанка» 
 

1.Загальні положення 

 1.1. Обласна виставка-конкурс писанкарства «Українська великодня 

писанка» (далі – виставка-конкурс) проводиться відповідно до плану 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» (далі - Палац) на 2021 рік 

 1.2. Мета виставки-конкурсу – популяризація писанкарства на Харківщині, 

духовне збагачення, виявлення загального художнього рівня писанкарського 

мистецтва, пошук та підтримка обдарованої учнівської молоді, розвиток мережі 

гуртків писанкарства в області.  

 1.3. Виставка-конкурс проводиться 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. Терміни та порядок проведення виставки-конкурсу 

 2.1. Виставка-конкурс проводиться з 19 квітня до 05 травня 2021 року  в 

дистанційній формі. 

2.2. Обласному етапу виставки-конкурсу передують районні етапи, які 

проводяться у березні – квітні 2021 року. 

2.3. До участі у виставці-конкурсі запрошуються вихованці (учні, студенти) 

закладів позашкільної, загальної середньої, професійної освіти та інших закладів 

освіти Харківської області. 

2.4. Виставка-конкурс проводиться за трьома віковими категоріями: 

молодша: 6 – 10 років; 

середня: 11 – 14 років; 

старша: 15 – 18 років. 

3. Умови участі 

 3.3. На виставку-конкурс приймаються роботи на великодню тематику за 

наступними номінаціями:  

▪ писанка; 

▪ мальованка; 

▪ дряпанка; 

▪ монастирська та бісерна техніки; 

▪ інші техніки виконання декоративних яєць; 

▪ великодня композиція (тільки з декоративних яєць, виконаних у названих 

вище техніках); 

▪ великодня вишивка (тільки оригінальні роботи, не за готовими 

шаблонами!). 

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

рівня виконання до участі в виставці-конкурсі не допускаються. 

3.5. Критерії оцінювання робіт: 

- художній рівень; 
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- майстерне володіння технікою виконання; 

- композиційна досконалість; 

- творча індивідуальність автора; 

- ступінь емоційного впливу; 

- якісне оформлення роботи (якісна презентація). 
 

4. Реєстрація робіт 

4.1. Для участі у виставці-конкурсі необхідно до 15 квітня 2021 року 

зареєструвати кожну окрему конкурсну роботу в гугл-формі за відповідним 

посиланням. Для цього попередньо розташувати файл із зображенням роботи (або 

теку з такими файлами) на своєму гугл-диску або іншому хмарному сервісі та 

надати повний доступ. 

Посилання на реєстраційну форму: https://forms.gle/dNzvTEAvKWndvhcN8  

4.2. Увага! На одну конкурсну роботу – тільки за необхідності надання 

повної інформації про вигляд роботи! – надається не більше 3 світлин (з різних 

ракурсів). 

Якщо на один експонат надається два або більше файлів (світлин), вони 

оформлюються в теку (див. п. 4.3) 

4.3. Технічні вимоги до файлів: 

▪ формат – .jpg;  .jpеg; 

▪ дозвіл зображення – не менше 600-800 dpi; 

▪ розмір файлу – не більше 3 Мб; 

▪ розглядаються ВИКЛЮЧНО світлини без додаткових написів, 

рамок, підписів та інших елементів, доданих поверх фото, 

отриманого з камери або після базової обробки; 

▪ ім’я файлу (СВІТЛИНИ) з зображенням експоната, обов’язково 

повинно містити (саме у вказаному порядку!) наступну інформацію: 

назва роботи, прізвище та ім’я виконавця, вік виконавця, скорочена назва 

закладу освіти, назва району, назва міста/селища/села. 

Приклади: 

Конвалія. Панчіщенко Маргарита. 12р. Коломацький ліцей. Богодухівський. 

Коломак. jpg. 

Різдвяні зірки. Довжич Ірина. 12р. Золочівський БДЮТ. Богодухівський. 

Золочів. jpg. 

Зимова ніч. Безродна Аліна. 13 р. КЗ ХСШ 5 ХОР. jpg. (для закладів обласного 

підпорядкування) 

4.4. Технічні вимоги до тек з файлами зображення експонатів. 

Тека, що містить файли (електронні світлини) з зображенням експонату (див. п. 

4.2), повинна мати таку саму назву (ПОВНУ!!!), що й кожен з файлів, що до неї 

входять. 

Наприклад: Зимова ніч. Безродна Аліна. 13 р. КЗ ХСШ 5 ХОР. jpg. 

Файли, що входять до цієї теки (світлини роботи з різних ракурсів), матимуть 

назви: 

Зимова ніч 1. Безродна Аліна. 13 р. КЗ ХСШ 5 ХОР. jpg. 

Зимова ніч 2. Безродна Аліна. 13 р. КЗ ХСШ 5 ХОР. jpg. 

Зимова ніч 3. Безродна Аліна. 13 р. КЗ ХСШ 5 ХОР. jpg. 
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Файли та теки,  не підписані у відповідності до цих вимог, розглядатися не 

будуть. 

5. Визначення та нагородження переможців 

Підсумки виставки-конкурсу підводяться з 06 по 20 травня 2021 року. 

Переможці нагороджуються дипломами Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» відповідних ступенів.  

Журі може відзначити подяками учасників виставки-конкурсу, які не посіли 

призових місць, але чиї роботи справляють загальне гарне враження або 

відповідають високому рівню хоча б за одним із критеріїв оцінювання. 

6. Контакти оргкомітету 

Телефон: 050-323-88-90 – Вікторія Лукашова, методист.  

  

ДО УВАГИ! 

Нижче надані посилання на презентації з рекомендаціями щодо оформлення й 

реєстрації робіт на дистанційні конкурси: 

 
https://drive.google.com/file/d/1nxDyRl73f783g2ElqBMlJjavBTqGHIk3/view?usp=sharing 

  

https://drive.google.com/file/d/1i5J9LqHIHVHwMjJchq_qjEKJH1lVReSL/view?usp=sharing 
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