
 

 

 

Керівникам органів управління 

освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад,  

об’єднаних територіальних громад 

 

Директорам закладів професійної 

(професійно-технічної), фахової 

предвищої та позашкільної освіти 

 

Про проведення обласного відкритого 

фестивалю до Дня землі 

«Екологічний етюд» 

 

На виконання Законів України «Про освіту», Указу Президента України 

від 18 травня 2019 року № 286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання», плану роботи управління освіти і науки  Кіровоградської обласної 

державної адміністрації на 2020 рік, плану роботи Центральноукраїнського 

державного будинку художньої та технічної творчості на 2020 рік, з метою 

розвитку творчих здібностей учнів, виховання дбайливого ставлення та 

збереження навколишнього середовища, змістовного дозвілля та реалізації 

творчих ініціатив молоді 29 квітня 2020 року Центральноукраїнський 

державний будинок художньої та технічної творчості організовує і проводить 

обласний відкритий фестиваль-конкурс «Екологічний етюд» (Додаток 1).  

Просимо Вас до 01 квітня 2020 року підтвердити участь учнів 

підпорядкованих закладів освіти у заході, відповідно до форми зазначеної у 

додатку, на електронну адресу Центральноукраїнського державного будинку 

художньої та технічної творчості  kirovograd_dbxtt@ukr.net  

Проїзд учасників Фестивалю, відрядження супроводжуючих осіб 

здійснюється за рахунок відряджуючої сторони 

 

Начальник управління                                       Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ 

 

Тимко О.М. - 0500752284 

Мічкур С.М. – 0955990388 
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 Додаток 1 

До листа управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

від __ березня 2020 року №______ 
 

 

У М О В И  

проведення обласного відкритого  

фестивалю-конкурсу до Дня землі 

«Екологічний етюд» 

 

                                    Загальні положення 

Обласний відкритий фестиваль-конкурс молодіжної активності 

«Екологічний етюд» (далі – Фестиваль) проводиться до Дня землі, у квітні 

місяці  на території Центральноукраїнського державного будинку художньої та 

технічної творчості   м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 14.  

 

Мета фестивалю-конкурсу: 

Метою проведення Фестивалю є формування розуміння Глобальних цілей 

сталого розвитку, виховання європейських цінностей, екологічного 

світобачення, як розуміння залежності добробуту суспільства від цілісного 

співіснування з екосистемою.  

 

Завдання фестивалю-конкурсу: 
- виховання європейських цінностей, екологічної культури світобачення; 

- пропаганда дбайливого ставлення до навколишнього середовища; 

- поглиблення навичок раціонального використання природних ресурсів; 

- популяризація Цілей сталого розвитку; 

- розвиток позашкільної освіти у сучасній освіті. 

 

Організатори Фестивалю 

Загальну організацію Фестивалю здійснює управління освіти і науки 

Кіровоградської обласної держаної адміністрації. Безпосереднє проведення 

покладається на Центральноукраїнський державний будинок художньої та 

технічної творчості (далі – ЦД БХТТ). 

 

Учасники Фестивалю 

Учні та студентська молодь від 12 до 25 років, обласна рада молодіжного 

самоврядування, євроклуби та молодіжні організації.  

 

Порядок проведення 

У рамках Фестивалю функціонуватимуть окремі майданчики: 

1. конкурс вуличної скульптури  «Екологічний етюд»; 

2. поетичний батл; 
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3. майстер класи: малювання на воді та малювання 

піском; 

4. пленер художників; 

5. воркшоп: Зарядка для здоров’я та Кухня здорового харчування . 

 

Умови конкурсної програми 

Конкурсна програма вуличних скульптур «Екологічний етюд» 

розкривається шляхом інсталяції Цілей сталого розвитку, присвячені 

збереженню навколишнього середовища.  

До участі у конкурсній програмі вуличних скульптур запрошуються 

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої 

освіти, творчі гуртки закладів позашкільної освіти та молодіжних клубів.  

 

Номінації конкурсних інсталяцій та технікою виконання: 

«Модульне орігамі»     «Креативний дизайн » 

«Плетіння»     «Випилювання» 

«Художнє зварювання»   «Випалювання» 

«Художня клепка»    «Художня ковка» 

«Різьблення по дереву»   «Макетування» 

«Моделювання»    «Аплікація» 

«Ліплення» 

 

Конкурсна програма складається з етапів: 

І етап (заочний) – відбір конкурсних робіт, які учасники надсилають до 

ЦД БХТТ. 

ІІ етап (очний) – запрошуються до участі переможці заочного туру, роботи 

яких приймають участь у конкурсній програмі вуличних скульптур під час 

очного туру фестивалю-конкурсу. 

Для участі у І етапі учасники надсилають до 01 квітня 2020 року на 

електронну адресу ЦД БХТТ: kirovograd_dbxtt@ukr.net  

- фото конкурсної роботи (або декількох робіт за різними техніками) в 

оригінальному розмірі; 

- анкету для подання заявки на участь за формою: 

АНКЕТА 

участі у конкурсній програмі вуличної скульптури 

                                                  «Екологічний етюд» 

 

 

 
  Посада                                                      підпис                                              П.І.П. 

№ Техніка 

виконання 

 

Назва виробу 

 

Реальний 

розмір 

 

П.І.Б. 

Керівника 

гуртка 

(повністю) 

 

П.І.Б. 

виконавця 

(виконавців, 

гурток, група, 

тощо) 
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Для кожної конкурсної роботи складається етикетаж за формою (розмір 

етикетки 10 см. х 4 см.) 

 
ЕТИКЕТАЖ ВИСТАВОЧНИХ РОБІТ 

Назва закладу освіти 

______________________________________________ 

Назва 

виробу_____________________________________________________ 

Прізвище, ім’я,  по батькові керівника гуртка (повністю) 

________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові виконавця (повністю) 

______________________ 

 

Вимоги до робіт 

Інсталяція повинна мати завершений вигляд, мобільно розташовуватись на 

поверхні виставкового майданчику без додаткових засобів ; 

Мінімальний розмір конкурсної моделі 50 см.  

НЕ допускається використання вогненебезпечних та самозаймистих 

речовин. 

 

Критерії оцінювання:  

 оригінальність та смислове наповнення розкриття тематики; 

 естетичний вигляд та композиція; 

 актуальність; 

 творча індивідуальність й майстерність автора; 

 складність виконання; 

 дизайн; 

 креативність. 

 

Нагородження учасників 

Переможці конкурсної програми вуличних скульптур «Екологічний 

етюд» нагороджуються за номінаціями Дипломами управління освіти і науки  

Кіровоградської обласної державної адміністрації  та відзнаками. 

Примітка: інсталяції-переможці у номінаціях – НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ! 

 

1. Поетичний батл  

Метою поетичного батлу є  виявлення та підтримка молодих талантів, 

надання можливості реалізувати свій творчий потенціал. 

Завдання конкурсу: 

  сприяння розвитку естетичних ідеалів та почуття прекрасного, 

формування високої індивідуальної етичної культури, національних традицій, 

духовного збагачення особистості; 

  залучення юнацької молоді до світових художніх цінностей; 

  популяризація змістовного культурного дозвілля та обміну досвідом 

серед творчої молоді. 
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Місце проведення:  

Актова зала ЦД БХТТ 

29 квітня 2020 року  

Початок жеребкування: 10.00 год 

Початок виступів: 11.00 год.  

Учасники поетичного батлу: 

До участі у батлі запрошуються учні та студенти закладів освіти області, 

які мають авторські вірші; 

Поетичний батл  проводиться за умовами попереднього жеребкування, яке 

визначатиме послідовність виступів.  

Тема для поетичних виступів – довільна. 

Тривалість виступу – до 5 хв. 

Для участі у Поетичному батлі необхідно надати текст конкурсного твору 

у форматі Word або PDF до 01 квітня 2020 року на електронну адресу ЦД 

БХТТ (kirovograd_dbxtt@ukr.net)   заявку за формою: 

 

Анкета-заявка 

на участь у Поетичному батлі 

1. Назва закладу освіти 

 _______________________________________________________________  

2. Назва твору 

 _______________________________________________________________  

3. П.І.Б автора та виконавця повністю 

 _______________________________________________________________  

4.    Текст твору 

____________                    _____________                     _____________ 
                 Посада                                                      підпис                                              П.І.П. 

 

Примітка: всі поетичні твори проходитимуть перевірку на плагіат 

 

Визначення переможців відбуватиметься у формі живого батлу за 

кількістю оплесків глядачів. 

 

 

Нагородження 

Переможці Поетичного батлу  нагороджуються Дипломом управління 

освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації та 

подарунками.  

 

                                       3. Майстер-класи 

Всі бажаючи мають можливість долучитися до створення композицій на 

воді та спробувати малювати піском. 

Активні учасники отримують сувеніри. 
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4. Пленер художників 

Всі бажаючи мають можливість відвідати виставку художників у фойє ЦД 

БХТТ. 

 

                                        5.  Воркшоп:  

«Зарядка для здоров’я та Кухня здорового харчування» 

Всіх присутніх запрошують ознайомитись із системою здорового способу 

життя та процедур його дотримання. 

 

                         6. Фінансування. 

Участь у Фестивалі безкоштовна.  

Проїзд учасників Фестивалю, відрядження супроводжуючих осіб 

здійснюється за рахунок відряджуючої сторони або залучених інших 

позабюджетних коштів, не заборонених чинним законодавством. 

 

Контактна особа:  

Методист ЦДБХТТ Мічкур Світлана Михайлівна 095_599_03_88 

 

 

 

 
 


