
УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ, 
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 

НАКАЗ

від еєР/-иР 20dWp. Чернігів № Z

Про затвердження Положення 
про проведення обласного 
мистецького конкурсу 
краєзнавчої тематики 
«Сівер-АРТ»

Відповідно до пункту 13 частини першої статті 44 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та з метою виховання у молоді патріотизму, 
любові до Батьківщини, 'відданості своєму народу, гордості за національну 
історію та культуру, підтримки талановитої молоді та розвитку її творчих 
здібностей

наказую:

1. Затвердити Положення про проведення обласного мистецького 
конкурсу краєзнавчої тематики «Сівер - АРТ» (додається).

2. Директору комунального закладу «Чернігівська обласна бібліотека для 
юнацтва» Чернігівської обласної ради Марині ЛАТАМАРЧУК, забезпечити 
організацію та проведення обласного мистецького конкурсу краєзнавчої 
тематики «Сівер-АРТ».

3. Головному спеціалісту-юрисконсульту Департаменту культури і 
туризму, національностей та релігій Чернігівської обласної державної 
адміністрації Наталії БОНДАРЕНКО забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на 
державну реєстрацію до Північно-Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Суми);

2) офіційне оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності після державної реєстрації з дня його 
офіційного оприлюднення.
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5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 
Департаменту, начальника управління культури, національностей та релігій 
Володимира БОГДАНОВИЧА.

В.о. директора Павло ВЕСЕЛОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту культури і 
туризму, національностей та 
релігій Чернігівської обласної 
державної адміністрації

-/< 2022 року № X

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення обласного мистецького конкурсу краєзнавчої тематики 

«Сівер-АРТ»

І. Загальні положення

1. Це положення визначає порядок проведення обласного мистецького 
конкурсу краєзнавчої тематики «Сівер-АРТ» (далі - Конкурс).

2. Конкурс проводиться з метою виховання у молоді патріотизму, любові 
до Батьківщини, відданості своєму народу, гордості за національну історію та 
культуру, підтримки талановитої молоді та розвитку їх творчих здібностей.

3. Основними завданнями Конкурсу є:

1) виявлення обдарованої молоді;

2) стимулювання її до подальшого розвитку в мистецькому та 
літературному напрямках;

3) стимулювання молоді до літературно-мистецького осмислення 
Чернігівщини;

4) залучення починаючих митців до поглибленого літературно- 
мистецького процесу.

4. Організаторами Конкурсу є:
Департамент культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської 

обласної державної адміністрації;
Комунальний заклад «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва» 

Чернігівської обласної ради.

5. Конкурс є відкритим. Загальне керівництво здійснює комунальний 
заклад «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва» Чернігівської обласної 
ради.
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6. Організаційно-методична робота в регіонах покладається на центральні 
міські, районні бібліотеки та публічні бібліотеки області.

7. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному 
вебсайті  комунального закладу «Чернігівська обласна 
бібліотека для юнацтва» Чернігівської обласної ради та у соціальній мережі 
Facebook.

www.obucn.org.ua

II. Умови участі

1. До участі у Конкурсі запрошується молодь віком від 14 до ЗО років, яка 
виявила бажання взяти участь у Конкурсі відповідно до умов Положення.

2. Конкурс проводиться в двох номінаціях:
«Візуальне мистецтво»;
«Поезія».

В кожній номінації оцінювання здійснюється за двома віковими 
категоріями:

1 категорія - від 14 до 19 років;
2 категорія - від 20 до ЗО років.

3. Для участі у Конкурсі необхідно надіслати від 1 до 3-х робіт (у будь-якій 
техніці: живопис, графіка, аплікація тощо або від 1 до 3-х літературних творів 
(поезія), які відповідатимуть меті та завданням Конкурсу.

4. До конкурсних робіт додається заявка на участь у обласному 
мистецькому конкурсі краєзнавчої тематики «Сівер-АРТ» (далі - заявка) згідно 
з додатком.

Заявка є документом, необхідним для включення робіт автора до списку 
конкурсантів.

III. Порядок організації і проведення конкурсу

1. Конкурс проводиться щорічно з січня по травень в приміщенні 
комунального закладу «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва» 
Чернігівської обласної ради за адресою: вул. Шевченка 63, м. Чернігів, 14030.

Телефон для довідок (04622) 3-50-51.

2. Конкурс проводиться на добровільних засадах за планом:
І етап: Для участі у Конкурсі учасник подає заявку разом з конкурсними 

роботами у форматі jpeg (для ілюстрацій) та Microsoft Office Word (для текстів) 
з приміткою: «Організаційний комітет Конкурсу «Сівер-АРТ» надсилається на 
електронну пошту director@obucn.org.ua до 1 квітня поточного року.

http://www.obucn.org.ua
mailto:director@obucn.org.ua


з
II етап:
визначення переможців Конкурсу проводиться у квітні;
організація та відкриття виставки переможців Конкурсу у номінації 

«Мистецтво», яка буде проведена у виставковій залі комунального закладу 
«Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва» Чернігівської обласної ради у 
травні;

урочисте нагородження переможців та учасників Конкурсу у виставковій 
залі комунального закладу «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва» 
Чернігівської обласної ради у травні.

IV. Організаційний комітет Конкурсу

1. Склад Організаційного комітету Конкурсу затверджується окремим 
наказом комунального закладу «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва» 
Чернігівської обласної ради.

2. На Організаційний комітет Конкурсу покладаються функції щодо 
організації, координації та забезпечення проведення Конкурсу.

3. Організаційний комітет Конкурсу забезпечує:
дотримання умов та порядку проведення Конкурсу;
формування журі Конкурсу;
забезпечення організаційних питань Конкурсу;
технічний відбір конкурсних робіт відповідно до вимог та критеріїв оцінки 

Конкурсу;
забезпечення роботи журі Конкурсу;
оприлюднення інформації про проведення Конкурсу;
організацію придбання подарунків переможцям Конкурсу;
організацію урочистого фіналу Конкурсу та нагородження фіналістів 

Конкурсу;
забезпечення експонування (виставки) Конкурсних робіт.

4. Рішення Організаційного комітету приймається на його засіданнях, 
шляхом голосування та простою більшістю голосів присутніх на засіданні 
членів Організаційного комітету.

Засідання Організаційного комітету вважається правомочним у разі 
присутності на ньому не менш ніж 2/3 загальної кількості його членів. Кожен 
член Організаційного комітету має один голос.

V. Вимоги до робіт

1. Роботи надсилаються у кількості від 1 до 3 мистецьких робіт у будь-якій 
техніці (живопис, графіка, аплікація і тощо) і на будь-якому матеріалі чи у 
вигляді літературних творів (поезія). Літературні твори обсягом не більше 3-х
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сторінок комп'ютерного тексту (формат А4, розмір шрифту 14, інтервал півтора 
у форматі Microsoft Office Word. Мова - українська).

2. Тематично роботи мають відображати авторське бачення (на вибір один 
пункт або декілька): місцевого краю, людей які його населяють, або 
Чернігівщину в цілому. Стильових обмежень немає.

3. Надсиланням матеріалів автори надають згоду на їх публікування в 
мережі Інтернет та друкованих засобах масової інформації, озвучення на радіо 
та показ на телебаченні.

VI. Журі Конкурсу

1. Склад журі формується Організаційним комітетом та затверджується 
наказом Департаменту культури і туризму, національностей та релігій 
Чернігівської обласної державної адміністрації для кожної номінації окремо.

Журі формується з числа авторитетних і досвідчених спеціалістів у галузі 
образотворчого мистецтва, літератури і художньої освіти.

2. Функції журі:

1) оцінювання конкурсних робіт за визначеними критеріями;

2) визначення переможців Конкурсу у кожній категорії;

3) формування експозиції Конкурсу.

3. Результати Конкурсу оформлюються протоколом, який підписується 
усіма членами журі.

VII. Порядок розгляду і основні критерії оцінювання конкурсних робіт

1. Журі оцінює конкурсні роботи за наступними критеріями.

1) Художні роботи:
глибина розкриття теми, рівень самостійності мислення автора при 

створенні конкурсної роботи;
емоційний відгук (робота запам’яталася, викликала позитивне емоційне 

забарвлення);
композиційне і кольорове рішення;
оригінальність (нестандартний підхід і виконання);
художність (вміння естетично і зі смаком представити матеріал, 

колористика, композиція);

2) Поезія:
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сучасність тематики;
глибина розкриття теми в конкурсній роботі;
емоційний відгук (робота запам’яталася, викликала позитивне емоційне 

забарвлення);
образність;
грамотність.

2. Для оцінювання застосовується 100-бальна шкала. Максимальна 
кількість балів за кожен критерій оцінювання - 20 балів.

VIII. Підсумки та нагородження переможців конкурсу

1.3а результатами обласного мистецького конкурсу «Сівер-АРТ» 
присуджуються 1, 2 і 3-те місця в двох номінаціях.

2. Усі переможці Конкурсу незалежно від отриманого місця, 
нагороджуються дипломами із зазначенням призового місця і отримують 
призи.

3. Нагородження відбувається до 15 травня в приміщенні комунального 
закладу «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва» Чернігівської обласної 
ради (вул. Шевченка, 54, м. Чернігів).

4. Найкращі конкурсні роботи розміщуються на вебсайті комунального 
закладу «Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва» Чернігівської обласної 
ради  та на сторінках у соціальних мережах.www.obucn.org.ua

В.о. директора Павло ВЕСЕЛОВ

http://www.obucn.org.ua


Додаток
до Положення про проведення 
обласного мистецького конкурсу 
краєзнавчої тематики «Сівер- 
АРТ»
(пункт 4 розділу II)

Заявка 
на участь у обласному мистецькому конкурсі краєзнавчої тематики 

«Сівер-АРТ»

1. Прізвище, ім’я, по батькові:________________________________________

2. Місце проживання:________________________________________________

3. Вік:_______________________________________________________________

4. Де навчається чи працює:___________________________________________

5. Назва твору (творів):_______________________________________________

6. Контактна інформація (поштова адреса, контактний телефон, адреса

електронної пошти):__________________________________________________

7. Дата заповнення:__________________________________________________

8. Підпис:


