
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ   

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

від     24.01.2022 р.          № 49 

 

Про проведення відкритої  

загальноміської онлайн виставки-конкурсу   

«Стрітенська мозаїка-2022» 

 

 Відповідно до плану роботи Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради, плану роботи Івано-Франківського МЦДЮТ на 2021-

2022 навчальний рік, з метою залучення здобувачів освіти закладів загальної 

середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти та інших навчальних 

закладів до участі у конкурсній діяльності, виявлення здібних та обдарованих 

дітей, сприяння розвитку їх творчого потенціалу, підтримки творчої активності 

дітей та молоді, збереження можливості спілкування та встановлення творчих 

контактів в умовах карантинних обмежень 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести щорічну відкриту загальноміську онлайн виставку-конкурс 

«Стрітенська мозаїка-2022» серед здобувачів освіти з образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва закладів загальної середньої, 

позашкільної, професійно-технічної освіти та інших навчальних закладів 

(далі онлайн виставка-конкурс)  з 01 лютого до 01 березня 2022р. відповідно  

до Умов проведення онлайн фестивалю-конкурсу (додаток 3). 

2. Затвердити склад оргкомітету (додаток 1) та склад журі (додаток 2) онлайн 

виставки-конкурсу. 

3. Затвердити форму заявки на участь у онлайн виставці-конкурсі (додаток 4).  

4. Директору Івано-Франківського МЦДЮТ І.Волинській: 

4.1. Організувати проведення виставки-конкурсу «Стрітенська мозаїка-2022» 

4.2. Забезпечити належні умови для роботи журі онлайн-конкурсу. 

4.3. Роботу журі організувати дистанційно в період з 13 до 18 лютого 2022р. 

 4.4. Підготовку і формування офлайн виставки провести з 24 лютого 2022 р. 

у виставковій залі ІФ ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника (за згодою ІФ ДВНЗ ПНУ). 

 4.5. Підсумки онлайн виставки-конкурсу до 20 лютого 2022р. розмістити на  

офіційних сторінках мережі Facebook  Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради та Івано-Франківського міського центру дитячої та 

юнацької творчості https://www.facebook.com/mcdut/ 

5. Керівникам закладів освіти: 

5.1. Забезпечити подачу заявки та якісне фото конкурсної роботи окремо для  

кожної номінації «образотворче мистецтво», «декоративно-ужиткове мистецтво» 

на участь у онлайн виставці-конкурсі від закладу чи здобувача освіти в період з 01 

до 10 лютого 2022р. в електронному вигляді на Е-mail адресу 

mcdut.2021@gmail.com  

https://www.facebook.com/mcdut/?epa=SEARCH_BOX
mailto:mcdut.2021@gmail.com


6. Нагородити Е-дипломами Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської ради переможців онлайн виставки-конкурсу.  

7. Нагородити учасників, які не зайняли призових місць, Е-дипломи за участь 

як дипломантів конкурсу. 

8. Нагородити Подяками Департаменту освіти та науки Івано-Франківської 

міської рад керівників, які підготували переможців. 

9. Забезпечити дотримання  вимог постанови КМУ від 09.12.2020  №1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних  

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2» 

(зі змінами) при організації та проведенні виставки. 

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради                  

Маріанну Смаль. 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                                    Ігор МАКСИМЧУК 

 

 

 

 

І.Валько 

53-56-65 

 

І.Волинська 

0502126070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу Департаменту 

освіти та науки 

від  24.01.2022р. № 49 

 

Склад оргкомітету 

відкритої загальноміської онлайн виставки-конкурсу  

«Стрітенська мозаїка-2022» 
 

− Маріанна Смаль, заступник директора Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради, голова оргкомітету; 

− Василь Ревчук, начальник управління позашкільної освіти департаменту 

освіти та науки Івано-Франківської міської ради, співголова оргкомітету;  

 

Члени оргкомітету: 

− Ігор Валько, головний спеціаліст Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради з питань виховної роботи та позашкільної освіти; 

− Ірина Волинська, директор ІФ МЦДЮТ, «керівник гуртка-методист» Студії 

образотворчого мистецтва «Мозаїка» 

− Наталія Мельничук, заступник директора з навчальної роботи ІФ МЦДЮТ, 

керівник гуртка Студії образотворчого мистецтва «Мозаїка»; 

− Марія Франчук, методист профілю образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва ІФ МЦДЮТ, керівник гуртка народного мистецтва 

«Етніка» 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки     Ігор МАКСИМЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Додаток 2 до наказу 

         Департаменту освіти та науки 

         від  24.01.2022р. № 49 

 

 

Склад журі  

відкритої загальноміської онлайн виставки-конкурсу  

«Стрітенська мозаїка-2022» 

 

− Василь Ревчук, начальник управління позашкільної освіти департаменту 

освіти та науки Івано-Франківської міської ради, співголова журі; 

− Ірина Волинська, директор ІФ МЦДЮТ, «керівник гуртка-методист» Студії 

образотворчого мистецтва «Мозаїка», заступник голови журі. 

 

Члени журі: 

 Лариса Сандюк, старший викладач кафедри образотворчого і декоративно-

прикладного мистецтва та реставрації Навчально-наукового Інституту мистецтв 

ІФ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 

Член Спілки дизайнерів України, кандидат в члени Національної спілки 

художників України (за згодою); 

 Оксана Мельничук, старший викладач кафедри образотворчого і 

декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Навчально-наукового 

Інституту мистецтв ІФ ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника, члени Національної спілки художників України 

 Юлія Попенюк, кандидат мистецтвознавства, асистент кафедри 

образотворчого,  декоративно-прикладного мистецтва та реставрації Навчально-

наукового Інституту мистецтв ІФ ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника (за згодою); 

 Наталія Мельничук, заступник директора з навчальної роботи ІФ МЦДЮТ, 

керівник гуртка Студії образотворчого мистецтва «Мозаїка»; 

 Наталія Буяк, вчитель-методист, вчитель образотворчого мистецтва і 

креслення Ліцею № 3; 

 Наталія Бахмат, вчитель-методист, вчитель образотворчого мистецтва  

Ліцею № 16; 

 Тетяна Малиновська, вчитель-методист, вчитель образотворчого мистецтва  

та мистецтва Ліцею № 22; 

 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки                              Ігор МАКСИМЧУК 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу Департаменту 

освіти та науки 

від    24.01.2022р.  № 49 

 

УМОВИ  

проведення відкритої загальноміської онлайн виставки-конкурсу  

«СТРІТЕНСЬКА МОЗАЇКА-2022» 

 

1. Загальні положення  

1.1. Відкрита онлайн виставка-конкурс «Стрітенська мозаїка-2022» з 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва (далі – онлайн виставка-

конкурс) проводиться окремо серед здобувачів освіти закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, професійно-технічної освіти та інших 

навчальних закладів. 

1.2. Онлайн виставка-конкурс проводиться Департаментом освіти та науки Івано-

Франківської міської ради та Івано-Франківським міським центром дитячої та 

юнацької творчості (далі – ІФ МЦДЮТ). 

1.3. Безпосередня організація та координація проведення відкритої онлайн 

виставки-конкурсу покладається на  Івано-Франківський міський центр дитячої та 

юнацької творчості. 

1.4. Виставка-конкурс проводиться щорічно у лютому і є підсумком творчих 

досягнень здобувачів освіти за зимовий період. 

 

2. Мета і завдання 

2.1. Онлайн виставка-конкурс проводиться з метою популяризації та привернення 

уваги до дитячої творчості, пошуку та підтримки юних талантів, створення умов 

для самореалізації та удосконалення їх професійної майстерності, обміну 

досвідом,  встановлення творчих контактів та формування культурних цінностей . 

 

3. Організація конкурсу 

3.1. До участі у відкритій онлайн виставці-конкурсі запрошуються здобувачі 

освіти віком від 6 до 21 року із закладів загальної, середньої, позашкільної, 

професійно-технічної освіти та інших навчальних закладів. 

3.2. Онлайн виставка-конкурс проводиться в таких номінаціях: 

«образотворче мистецтво» - 
- живопис (виконання у різноманітних техніках); 

- графіка (виконання у різноманітних техніках); 

«декоративно-ужиткове мистецтво» - 
- ліплення (вироби з кераміки, глини, пластиліну, пластика, солоного тіста та ін.); 

- вироби з бісеру (об’ємні роботи); 

- вишивка та аплікація (нитками, стрічками, бісером, стразами та ін.); 

- паперопластика ( об’ємні роботи, папероплетення та ін.); 

- аплікація (з паперу, фетру, фоамірану, природніх матеріалів, витинанки та ін.); 

- декоративний розпис (по тканині, склі, дереві, декупаж та ін.); 

- художній текстиль ( ткацтво, плетіння, в’язання та інші види і техніки); 

- інші види і змішані техніки. 



3.3. Конкурс проводиться для учасників чотирьох вікових груп, окремо серед 

закладів загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти та інших 

навчальних закладів: 

 1 вікова група – від  6 до 9 років;  

 2 вікова група – від  10 до 13 років; 

 3 вікова група – від  14 до 17 років; 

 4 вікова група – від  18 до 21 року. 

 

4. Умови проведення 

4.1. Онлайн виставка-конкурс проводиться з 01 лютого до 01 березня 2022р. 

4.2. Прийом заявок проводиться з 01 лютого до 10 лютого 2022р. 

4.3. Завантаження робіт на сторінку ІФ МЦДЮТ у Facebook 

https://www.facebook.com/mcdut/  здійснюється з 11 до 14 лютого 2022 р. 

4.4. Для участі у онлайн виставці-конкурсі в номінаціях «образотворче 

мистецтво» та «декоративно-ужиткове мистецтво» учасники подають:  

 заявку на участь у онлайн виставці-конкурсі від закладу або здобувача 

освіти в електронному вигляді у форматі Word  на Е-mail 

mcdut.2021@gmail.com 

 фото однієї конкурсної роботи від одного учасника (індивідуальної або 

колективної роботи) без обробок у фото-програмах, у форматі Jpeg на 

вказаний E-mail. mcdut.2021@gmail.com 

Обов’язково підписати назву фото- зображення (ім’я файлу) наступним 

чином:  Ім’я учасника _ , вік _ , назва роботи _ 

 

5. Критерії оцінювання 

5.1. Роботи розглядаються за такими критеріями оцінювання: 

 оригінальність твору; 

 художній рівень виконавської майстерності; 

 володіння матеріалами та технікою, в якій створена робота; 

 ступінь складності з урахуванням віку виконавця; 

 додержання тематики конкурсу. 

 

6. Підведення підсумків 

6.1. Оцінювання робіт учасників проводиться у період з 13 до 18 лютого 2022р.  

6.2. Опрацювання результатів онлайн виставки-конкурсу проводиться до            

20 лютого 2022р. 
6.3. Підсумки онлайн виставки-конкурсу будуть розміщені на офіційній сторінці 

ІФ МЦДЮТ у мережі Facebook https://www.facebook.com/mcdut/ до 22 лютого 

2022 р. 
6.4. За підсумками перегляду робіт у кожній віковій категорії журі визначає 

переможців, які нагороджуються дипломами Департаменту освіти та науки Івано-

Франківської міської ради.  

6.5. В кожній номінації для чотирьох вікових груп присуджуються такі місця: 

− ГРАН-ПРІ – 1 учасник  

− І місце – 1 учасник 

− ІІ місце – 2 учасники 

− ІІІ місце – 3 учасники 

https://www.facebook.com/mcdut/
mailto:mcdut.2021@gmail.com
mailto:mcdut.2021@gmail.com
https://www.facebook.com/mcdut/?epa=SEARCH_BOX


6.6. Журі має право: присуджувати не всі місця, ділити місця, присуджувати 

спеціальні місця. 

6.7. Рішення журі конкурсу є остаточним та оскарженню не підлягає. 

6.8. Учасники, які не займуть призових місць, будуть нагороджені Е-дипломи за 

участь та стають дипломантами конкурсу. 

6.9. Організатор лишає за собою право розміщувати фото і відео конкурсантів на 

офіційному сайті та у соціальних мережах ІФ МЦДЮТ.  

6.10. Підготовку і формування офлайн виставки робіт учасників, які посіли 

призові місця, планується провести 24 лютого 2022 р. у виставковій залі ІФ ДВНЗ 

«Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (За 

окремим розпорядженням).  

 

Координатори онлайн виставки-конкурсу : 

 

Марія Франчук, тел.: +38 (066) 7925696  

Контактний телефон ІФ МЦДЮТ: +38(0342) 75-05-83. 

 

 

 

Додаток 4 

до наказу Департаменту 

освіти та науки 

від   24.01.2022р. № 49 

  

ЗАЯВКА 

на участь у відкритій загальноміській онлайн виставці-конкурсі  

«Стрітенська мозаїка - 2022» 

____________________________________________________________ 
(повна назва навчального закладу  без скорочень) 

№ 

Прізвище та ім’я 

автора 

Заклад 

Вік / 

клас 

Назва твору 

Керівник 

(прізвище,  

ім'я 

повністю) 

Телефон 

керівника 

та електронна 

адреса (e-mail) 

*Номінація «Графіка» 

1.      

…      

Номінація «Живопис» 

1.      

…      

Номінація «Декоративно ужиткове мистецтво)»  

(вказати вид декоративно-ужиткового мистецтва  

відповідно до зазначеної в Умовах конкурсу  номінації) 

1.      

…      

*При оформленні заявки дотримуватись групування учасників відносно номінацій. 

 
 


