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«30»  листопада  2021 р.   №01-20/497  

Начальникам місцевих органів  

у сфері управління освітою 

Директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування 

 

Про проведення  обласної 

виставки-конкурсу писанкарства 

«Різдвяна писанка» 

 

            Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» (далі – Палац) доводить до відома, що відповідно до плану 

роботи  Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» на 2021 рік, з обов’язковим виконанням вимог Постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 жовтня 2021р. № 1096  «Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236», з метою популяризації 

писанкарства, пошуку і підтримки обдарованої учнівської молоді, розвитку мережі 

гуртків писанкарства на Харківщині, з 20 грудня 2021 року по 10 січня 2022 року 

в Палаці відбудеться обласна виставка-конкурс писанкарства «Різдвяна писанка» 

(далі – виставка-конкурс). 

           Для участі в виставці-конкурсі просимо до 17 грудня 2021 року надіслати 

заявку від району/міста/ОТГ на електронну пошту: obrazpalac1935@gmail.com  та 

надати роботи переможців районних (міських) етапів конкурсу (до 5 робіт від 

району/міста/ОТГ) за рахунок відправника та з ОБОВ’ЯЗКОВОЮ 

кур’єрською доставкою на адресу: 61022, м. Харків, вул. Сумська, буд. 37А,        

каб. 3, КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» з  

позначкою «Різдвяна писанка». 

          Додаткова інформація за тел.: (067) 779-36-88, контактна особа – Надія 

Христофорівна Нейкалюк, завідувач відділу образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва. 

         Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 

 

Директор                          оригінал підписано                          Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

 

Надія Нейкалюк, 067 779 36 88  

mailto:first_palace@ukr.net
mailto:obrazpalac1935@gmail.com


                                                                                           Додаток  

до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

                                від 30.11.2021 № 01-20/497     

Методичні рекомендації 

щодо проведення 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 2021 рік 

 1.2. Мета виставки-конкурсу – популяризація писанкарства пошук і 

підтримка обдарованої учнівської молоді, розвиток мережі гуртків писанкарства в 

Харківській області. 

 1.3.  Виставка-конкурс відбудеться  з 20 грудня 2021 року по 10 січня 2022 

року за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 37, КЗ «Харківський обласний Палац 

дитячої та юнацької творчості». 

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 20 грудня 2021 року по 10 січня 2022 

року. 

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

які проводяться у листопаді-грудні 2021. 

 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; 

- якісне оформлення роботи. 
 

 3.6. Для участі у виставці-конкурсі необхідно: 



а) НАДІСЛАТИ до 17 грудня 2021 року зведену ЗАЯВКУ на участь у виставці-

конкурсі вихованців та/або колективів в електронному вигляді, виконану в 

програмі Microsoft Word, на електронну пошту: obrazpalac1935@gmail.com 

(форма заявки додається).  

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

Звертаємо увагу: в заявці повинні міститись телефони керівників гуртків. 

б) Для участі в виставці-конкурсі необхідно до 17 грудня 2021 року привезти або 

надіслати виконані роботи, за рахунок відправника та з ОБОВ’ЯЗКОВОЮ 

кур’єрською доставкою, за адресою: 61022, м. Харків, вул. Сумська, буд. 37А,        

каб. 3, КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» з  

позначкою «Різдвяна писанка». 

                         4. Визначення і нагородження переможців 

 4.1.  Переможці виставки-конкурсу визначаються, окремо, в кожній віковій 

категорії та номінації.  

4.2. Переможці виставки-конкурсу нагороджуються дипломами відповідних 

ступенів Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості».  

 

Додаткова інформація за тел.: (067) 779-36-88, контактна особа – Надія 

Христофорівна Нейкалюк, завідувач відділу образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва. 
 

Форма заявки 

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.        

Номінація «Мальованка» 

        

Номінація «Дряпанка» 

5.        

Номінація «Монастирська та бісерна техніки» 

        

Номінація «Різдвяна композиція» 

        

Номінація «Різдвяна вишивка» 

        

 

 

Директор                                                       __________________________________________ 

                                                                             (П.І.Б. без скорочень) 

mailto:obrazpalac1935@gmail.com

