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ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
про обласний дитячо - юнацький конкурс образотворчого та

декоративно - прикладного мистецтва ,,Легенди Карпат” у 2022р0ці

1. Загальні положення
1. Примірне положення про обласний дитячо ' юнацький конкурс

образотворчого та декоративно - прикладного мистецтва ,,Легенди Карпат” у
2022 році (далі * примірне положення) визначає порядок організації та
проведення обласного дитячо - юнацького конкурсу образотворчого та
декоративно - прикладного мистецтва ,,Легенди Карпат” у 2022 році (далі *
Конкурс).

2. Конкурс проводиться з метою виявлення та підтримки талановитих юних
митців, розвитку початкового професійного образотворчого і декоративно-
прикладного мистецтва, збереження традицій рідного краю.

3. Конкурс проводиться Департаментом культури, національностей та
релігії Закарпатської обласної державної адміністрації - обласної військової
адміністрації (далі - Департамент), комунальним закладом ,,Обласний
організаційно-методичний центр культури” Закарпатської обласної ради (далі 'Методичний центр) (за згодою).

4. Строки і місце проведення Конкурсу визначаються наказом
Департаменту.

5. Координацію роботи з підготовки, організації та проведення Конкурсу
здійснює Методичний центр.

6. Методичний центр оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті
оголошення про проведення Конкурсу, умови та порядок його проведення.

11. Журі Конкурсу
1. Для організації та проведення відбіркового туру Конкурсу у школах

мистецтв Методичним центром створюються журі відбіркового туру. Журі
відбіркового туру оцінює конкурсні роботи учасників, визначає переможців
відбіркового туру Конкурсу.
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З метою об'єктивного оцінювання конкурсних робіт переможців

відбіркового туру та визначення переможців Конкурсу Департаментом
створюється журі заключного туру.

2. Персональний склад журі заключного туру затверджується наказом
Департаменту у кількості не менше ніж 5 осіб, персональний склад журі
відбіркового туру - наказом Методичного центру у кількості не менше ніж 3
особи.

3. Члени журі заключного туру та журі відбіркового туру здійснюють свої
повноваження на громадських засадах.

4. До складу журі заключного туру (журі відбіркового туру) входять голова,
члени журі заключного туру (журі відбіркового туру) та відповідальний секретар,
який бере участь у роботі журі зактючного туру (журі відбіркового туру) без
права голосу.

5. Відповідальний секретар журі заключного туру (журі відбіркового туру)
веде протоколи засідань, а після закінчення відповідного туру Конкурсу передає
протоколи засідань та оціночні відомості у Методичний центр.

6. До складу журі заключного туру (журі відбіркового туру) не можуть
входити представники учасників Конкурсу.

7. Засідання журі заключного туру (журі відбіркового туру) вважається
повноважним у разі присутності на НЬОМУ не МЄНШЄ ДВОХ ТрЄТИН від ЙОГО

затвердженого складу.
Рішення приймається журі заключного туру (журі відбіркового туру)

шляхом відкритого голосування.
Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосували більше

половини присутніх на засіданні членів журі заключного туру (журі відбіркового
туру)-

8. Результати проведення відбіркового туру Конкурсу оформлюються
протоколом засідання журі відбіркового туру, в якому зазначаються підсу мки
голосування. Протокол підписують голова, відповідальний секретар та члени
журі відбіркового туру, які брали участь у засіданні. Протоколи засідань ткурі
відбіркового туру та оціночні відомості зберігаються у Методичному цзнтрі
протягом трьох років.

9. Результати проведення заключного туру Конкурсу оформлюються
протоколом засідання журі заключного туру, в якому зазначаються підсумки
голосування. Протокол підписують голова, відповідальний секретар та члени
журі заключного туру, які брали участь у засіданні. Протоколи засідань журі
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заключного туру та оціночні відомості зберігаються у Методичному центрі
протягом трьох років.

ІІІ. Порядок проведення, вимоги і організація конкурсу
1. У Конкурсі беруть участь здобувачі освіти відділів образотворчого

мистецтва мистецьких шкіл області та Мукачівської ДХШ ім. М. Мункачі (далі -
учасники) у трьох вікових категоріях:

категорія А: учасники віком 9-10 років;
категорія В: учасники віком 11-13 років;
категорія С: учасники віком 14-15 років.
Вік учасників враховується на день початку проведення відбіркового туру

Конкурсу.
Конкурс проводиться у трьох номінаціях:
графіка;
живопис;
скульптура та декоративно - вжиткове (прикладне) мистецтво.
2. Конкурс проводиться у два тури: [тур (відбірковий) і 11 тур (заключний).
Відбірковий тур Конкурсу передбачає оцінювання журі відбіркового туру

конкурсних робіт учасників, визначення переможців відбіркового туру та
подання заявок на участь у заключному турі Конкурсу переможців відбіркового
туруі

Закшочний тур Конкурсу передбачає оцінювання журі заключного туру
конкурсних робіт переможців відбіркового туру та визначення переможців
Конкурсу.

3. Для участі у заключному турі Конкурсу керівники мистецьких шкіл
подають заявки переможців відбіркового туру Конкурсу, згідно з додатком, копію
свідоцтва про народження, електронний варіант конкурсних робіт з підписом на
кожному файлі (назва роботи, прізвище, ім*я, вік учня, ПІБ викладача) на
електронну пошту: оотсКЦ211аґї©3таіісот

Заявки, що подані з порушенням встановлених строків, не розглядаються.

4. На конкурс приймаються тільки індивідуальні роботи учасників.

5. Конкурсні роботи з образотворчого мистецтва мають відповідати таким
вимогам:

розмір малюнка не повинен перевищувати розмір 40х60 см;
робота повинна бути оформлена у паспарту;
друкованими літерами на зворотному боці малюнка необхідно зазначити:
назву роботи, техніку виконання;
вікову категорію учасника;
назву навчального закладу;
прізвище, ім*я учасника;
ппізнипю ім*я пп батькові ВМКПЯТІЯЦЯ'
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дату виконання, матеріал, розмір роботи.

6. Роботи, оформлені з порушенням вимог, викладених у пунктах 4, 5
розділуШ, до Конкурсу не допускаються.

ІУ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу
]. Рішення про визначення переможців Конкурсу приймається журі

заключного туру за підсумками оцінки конкурсних робіт учасників у заключному
турі відповідно до кількості набраних учасником балів

2 Журі заключного туру визначає трьох переможців Конкурсу у кожній
віковій категорії та номінації

З. У випадку набрання рівної кількості балів декількома учасниками,
переможець Конкурсу визначається ишяхом відкритого голосування журі
заключного туру.

4. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами лауреатів Конкурсу,
які підписує директор Департаменту та голова журі заключного туру Конкурсу

5. Результати заключного туру Конкурсу оприлюднюються на офіційному
веб-сайті Методичноґо центру

Начальник відділу комунальних закладів
культури управління комунальних закладів
культури департаменту культури,
національностей та релігій Закарпатської
обласної державної адміністрації - обласної !
військової адміністрації Галина ЛОМПАРТ


