ПОЛОЖЕННЯ
про проведення ІІ Мистецького конкурсу «Арт-Хортиця»
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Організатори конкурсу: Запорізька обласна державна адміністрація,
Запорізька обласна рада, Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька
національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.
Мета: збереження, розвиток та примноження кращих традицій
вітчизняного мистецтва, актуалізація культури і мистецтва Запорізького
краю; популяризація професії художника та дизайнера; розвиток соціальної
компетентності та підтримка талановитої молоді; формування системи
навчання нового покоління в закладах освіти і науки різних рівнів
акредитації; обмін досвідом і творча співпраця освітян у сфері мистецтва та
дизайну.
Тема: культура, історія та традиції Запорізького краю.
ІІ. УЧАСНИКИ МИСТЕЦЬКОГО КОНКУРСУ
До участі запрошуються юні художники та майбутні дизайнери –
переможці конкурсів з образотворчого мистецтва різних рівнів: учні 6-11
класів загальноосвітніх шкіл, учні початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів, вихованці позашкільних закладів освіти і культури,
студенти вищих навчальних закладів, творча молодь віком від 12 до 19 років.
ІІІ. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Даний захід присвячений Всесвітньому дню творчості та інноваційної
діяльності (21 квітня) та Дню дизайнера (27 квітня); спрямований на
створення умов для реалізації культуротворчого потенціалу обдарованих
дітей та молоді, набуття навичок роботи над індивідуальним та колективним
проектом в галузі образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та
дизайну.
ІІ Мистецький конкурс «Арт-Хортиця» проводиться на добровільних
засадах за планом:
1 етап: проведення конкурсів з образотворчого, декоративноприкладного мистецтва та дизайну в рамкам шкільних конкурсів, відбір
кращих творчих робіт до участі в конкурсі «Арт-Хортиця», подача Заявкианкети та конкурсних робіт до оргкомітету мистецького конкурсу до 1
квітня 2021 року (роботи надсилати на електронну пошту
designkhnnra@gmail.com, довідки за тел. 0955637270 – Дерев’янко Наталія
Володимирівна);
2 етап: 27 квітня 2021 року – віртуальна виставка конкурсних робіт
«Арт-Хортиця» на сайті академії https://khnnra.edu.ua/, присвячена Дню
дизайнера, урочисте нагородження переможців та учасників конкурсу в
актовій залі комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (адреса:
вул. Наукове містечко, 59 (о. Хортиця), м. Запоріжжя).
Вікова категорія учасників: 12-19 років.
Номінації конкурсу:
«Живопис», до номінації належать живописні роботи в техніці гуаші,
акрилу, темпери, олії, акварелі, пастелі;
«Графіка», графічні роботи на білому та кольоровому папері
олівцями, вугіллям, тушшю, пером, ручками, маркерами;
«Декоративно-прикладне мистецтво», розпис по дереву, полотну,
склу, дереву; текстиль, кераміка, авторські ляльки, різноманітні авторські
техніки;
«Дизайн», дизайн, ілюстрація, леттерінг (листівки, блокноти, плакати,
запрошення, календарі та ін);
«Ландшафтний дизайн», ландшафтні проєкти, композиції з природних
матеріалів, флористика.
Тема конкурсу: Хортиця – серце Запорізького краю.
Вимоги до творчих робіт. Матеріали, техніка та формат виконання за
вибором авторів. Кожна робота має бути містити інформацію: назва твору,
прізвище та ім'я автора повністю, вік, місце навчання, П.І.Б. вчителя,
керівника гуртка повністю.
Критерії оцінювання:
оригінальність авторського задуму та його втілення;
відповідність темі конкурсу;
художньо-естетична цінність;
художня майстерність;
використання новітніх технологій;
повнота розкриття художнього образу.
Роботи не рецензуються. Після проведення конкурсу малюнки можуть
бути використані для експонування на виставках і публікацій у пресі та
інтернеті без попередньої згоди автора, з зазначенням його імені. Рішення
журі є остаточним і не може бути оскаржене.
IV. ЖУРІ ТА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ МИСТЕЦЬКОГО
КОНКУРСУ
Професійне журі за підсумками набраних балів відкритим
голосуванням визначає переможців: лауреатів, які посіли I, II, III місця, та
дипломантів, які посіли ІV місця. За якісну підготовку учасників конкурсу
викладачі відзначаються Подяками.
Твори, визнані переможцями конкурсу, рекомендуються для
використання, репрезентації на сайті Хортицької національної академії та у
засобах масової інформації. Переможці конкурсу отримають дипломи
Хортицької національної академії.

Додаток А
СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ
ІІ Мистецького конкурсу «Арт-Хортиця»
Голова оргкомітету:
Нечипоренко Валентина Василівна – ректор Хортицької національної
академії, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений вчитель України,
кавалер ордена княгині Ольги І та II ступеня, кавалер ордена «За заслуги
перед Запорізьким краєм» I ступеня;
Члени оргкомітету:
- Позднякова-Кирбят’єва Елліна Геннадіївна – проректор з навчальної
роботи Хортицької національної академії, доктор соціологічних наук,
професор;
- Олененко Анна Геннадіївна – декан факультету мистецтва та дизайну
Хортицької національної академії, кандидат історичних наук;
- Дерев’янко Наталія Володимирівна – завідувач кафедри дизайну
Хортицької національної академії, член Національної спілки художників
України, член Спілки дизайнерів України, кандидат педагогічних наук,
доцент;
- Дерев’янко Наталія Петрівна – завідувач кафедри садово-паркового
господарства Хортицької національної академії, кандидат сільськогосподарських наук, доцент;
- Гостєва Антоніна Василівна – старший викладач кафедри дизайну
Хортицької національної академії.

Додаток Б
ЗАЯВКА – АНКЕТА
на участь у ІІ Мистецькому конкурсі «Арт-Хортиця»
№

Номінація, назва творчої роботи, повне ім'я та прізвище автора
(співавторів), вік, заклад освіти, клас, гурток

1.

Номінація «Живопис»

Відмітка про
подання
матеріалів

1. ПІБ (автора, співавторів), вік, заклад освіти, клас, гурток.
2. ПІБ учителя, керівника гуртка (повністю), телефон.
3. Відомості про індивідуальну або колективну творчу роботу.

2.

Номінація «Графіка»
1. ПІБ учасника (автора, співавторів), вік, заклад освіти, клас, гурток.
2. ПІБ учителя, керівника гуртка (повністю), телефон.
3. Відомості про індивідуальну або колективну творчу роботу.

3.

Номінація «Декоративно-прикладне мистецтво»
1. ПІБ учасника (автора, співавторів), вік, заклад освіти, клас, гурток.
2. ПІБ учителя, керівника гуртка (повністю), телефон.
3. Відомості про індивідуальну або колективну творчу роботу.

4.

Номінація «Дизайн»
1. ПІБ учасника (автора, співавторів), вік, заклад освіти, клас, гурток.
2. ПІБ учителя, керівника гуртка (повністю), телефон.
3. Відомості про індивідуальну або колективну творчу роботу.

5.

Номінація «Ландшафтний дизайн»
1. ПІБ учасника (автора, співавторів), вік, заклад освіти, клас, гурток.
2. ПІБ учителя, керівника гуртка (повністю), телефон.
3. Відомості про індивідуальну або колективну творчу роботу.

Дата подачі:______2021 р.
Підпис учасника __________
(__________)
Підпис вчителя _______________ (__________)
План проведення мистецького конкурсу:
1 етап: проведення конкурсів з образотворчого, декоративно-прикладного
мистецтва та дизайну в рамкам шкільних конкурсів, відбір кращих творчих робіт до
участі в конкурсі «Арт-Хортиця», подача Заявки-анкети та конкурсних робіт до
оргкомітету мистецького конкурсу до 1 квітня 2021 року (роботи надсилати на
електронну пошту designkhnnra@gmail.com, довідки за тел. 0955637270 - Дерев’янко
Наталія Володимирівна);
2 етап: 27 квітня 2021 року – віртуальна виставка конкурсних робіт «АртХортиця» на сайті академії https://khnnra.edu.ua/, присвячена Дню дизайнера, урочисте
нагородження переможців та учасників конкурсу в актовій залі комунального закладу
вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької
обласної ради (адреса: вул. Наукового містечка, 59 (о. Хортиця), м. Запоріжжя).

