
ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнську онлайн арт-виставку-конкурс «Пандемія: 

самозахист, свідомість, самоізоляція» 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Організатором Всеукраїнської онлайн арт-виставки-конкурсу 

«Пандемія: самозахист, свідомість, самоізоляція» (Виставка-конкурс – далі) є 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди. 

1.2. Виставка-конкурс проводиться з періодичністю 1 раз на рік; 

тематика виставки-конкурсу повинна відповідати актуальним питанням 

сучасності. 

1.3. Учасниками Виставки-конкурсу можуть бути студенти та 

аспіранти закладів вищої освіти. 

1.4. Інформація про проведення Виставки-конкурсу оприлюднюється  

на офіційних сайтах університетів, у соцмережах та засобах масової 

інформації. 

 

ІІ. МЕТА 

Пошук і підтримка обдарованої студентської молоді; популяризація 

різних жанрів арт-мистецтва; розвиток критичного мислення, популяризація 

здорового способу життя та  розвиток уміння знаходити шляхи вирішення 

складних проблем. 

  

ІІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ 

2.1.  Виставка-конкурс формується із студентських та аспірантських 

робіт, виконаних в різних напрямках та техніках декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва.  



2.2. Для участі у Виставці-конкурсі необхідно надати фото робіт (в 

форматі jpg, GIF та PNG) та надіслати анкету-заявку учасника на е-mail 

prorector_berezhna@hnpu.edu.ua  

2.4. Фотографії, надані для Виставки-конкурсу, не редагуються, 

відповідальність за зміст та якість наданих фото несе учасник виставки. 

2.5. Надання анкети-заявки та роботи для Виставки-конкурсу є 

підтвердженням згоди учасника з положенням про організацію та проведення 

арт-виставки-конкурсу «Пандемія: самозахист, свідомість, самоізоляція». 

 

 

ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ 

Оцінювання робіт здійснюватиметься відповідно до наступних 

критеріїв: 

• оригінальність ідеї; 

• тематична відповідність та повнота розкриття визначеної теми; 

• творчий підхід (не допускається копіювання, запозичення тем тощо); 

• рівень володіння технікою виконання, матеріалом; 

• охайність конкурсної роботи. 

 

V.ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ 

5.1. Виставка-конкурс проводиться у два етапи: 

І етап – відбірко вий (01.05 – 20.05.2020); 

II етап – фінальний (21.05 – 01.06.2020). 

5.2. Проєкти подаються у таких номінаціях: 

- Живопис 

- Графіка 

- Фотографія 

- Плакати  
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-Декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво (вишивка, 

витинанка, бісероплетіння, лялькарство, канзаші, квілінг, вироби з 

природного матеріалу) 

5.3. Журі І етапу Виставки-конкурсу розглядає подані проєкти і 

визначає переможців І етапу. 

Переможці І етапу Виставки-конкурсу запрошуються до участі в ІІ 

етапі Виставки. 

5.4. Зведений список учасників ІІ етапу Виставки-конкурсу 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті ХНПУ імені Г.С.Сковороди. 

5.5. Роботи, що відібрані до участі у ІІ етапі Виставки-конкурсу, будуть 

експонуватися на веб-сайті http://hnpu.edu.ua/ , соціальних мережах. 

5.6. Учасники Виставки-конкурсу мають право представляти лише по 

одному проєкту. 

 

VІ. Організаційний комітет Виставки 

6.1. Для організації та проведення Виставки-конкурсу створюється 

Організаційний комітет. 

6.2. Склад організаційного комітету Виставки-конкурсу затверджується 

наказом ректора університету-організатора виставки. 

6.3. Організаційний комітет Виставки-конкурсу очолює Голова 

Організаційного комітету, який регламентує роботу членів організаційного 

комітету; координує роботу з організації та проведення відповідного етапу 

Виставки-конкурсу. 

6.4. Члени організаційного комітету: організовують роботу щодо 

проведення усіх етапів Виставки-конкурсу. 

6.5. Секретар організаційного комітету Виставки-конкурсу: 

оформляє документацію, що супроводжує проведення та підбиття 

підсумків на всіх етапах Виставки-конкурсу; 
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надає інформацію про результати проведення етапів Виставки-

конкурсу для висвітлення в засобах масової інформації. 

 

VІІ. Журі Виставки-конкурсу 

7.1. Склад журі Виставки-конкурсу затверджується наказом ректора 

університету – організатора виставки. 

7.2. До складу журі в кожній номінації Виставки-конкурсу входять: 

голова журі, члени та секретар журі. 

7.3. Голова журі Виставки-конкурсу організовує роботу членів журі, 

проводить засідання журі, підписує оціночні протоколи усіх етапів Виставки-

конкурсу. 

7.4. Члени журі Виставки-конкурсу: 

беруть участь в оцінюванні проєктів учасників Виставки-конкурсу; 

заповнюють оціночні протоколи на усіх етапах Виставки-конкурсу; 

визначають переможців та призерів відповідного етапу Виставки. 

7.5. Секретар журі Виставки-конкурсу забезпечує зберігання, 

систематизацію, оформлення документів і матеріалів Виставки-конкурсу. 

 

VІІІ. Нагородження 

Учасники виставки нагороджуються сертифікатами. 

Переможці та призери Виставки-конкурсу нагороджуються дипломами 

відповідних ступенів. 

Автори робіт отримають каталог виставки в форматі pdf. 

 

 

  

 

 

 

 



 

Анкета-заявка 

учасника І Всеукраїнської арт-виставку-конкурс «Пандемія: 

самозахист, свідомість, самоізоляція» (27.04.2020 – 21.05.2020р.) 

м. Харків 

ХНПУ імені Г.С.Сковороди 

 

 

ПІБ _____________________________________________________________ 

Заклад вищої освіти________________________________________________   

Факультет________________________________________________________ 

 Спеціальність_____________________________________________________ 

Курс_____________________________________________________________ 

Назва роботи______________________________________________________ 

Ідея роботи_______________________________________________________ 

Техніка та матеріал роботи__________________________________________ 

Контактний телефон _______________________________________________ 

Адреса Вашої електронної пошти _____________________________________ 

 


