
додаток 1
до розпорядження Київського 
державного будинку художньої 
та технічної творчості

2022 №/£

Положення 
про міський онлайн-конкурс 

декоративно-прикладного мистецтва 
«Дарунок Вчителю»

І. Загальні положення
1.1. Міський онлайн-конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Дарунок 
Вчителю» (далі - онлайн-конкурс), присвячений Дню працівників освіти 
проводиться відповідно до плану роботи Київського державного будинку 
художньої та технічної творчості на 2022-2023 навчальний рік.
1.2. Організатором конкурсу виступає Київський державний будинок 
художньої та технічної творчості.
1.3. Конкурс проводиться серед здобувачів освіти міста Києва віком від 7 до 
18 років.
1.4. Положення про онлайн-конкурс та результати конкурсу розміщуються на 
сайті Київського державного будинку художньої та технічної творчості 
( ) та на офіційній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».kdbhtt.com.ua

II. Мета та завдання
2.1. Мета онлайн-конкурсу:
- популяризація декоративно-прикладного напряму позашкільної освіти;
- задоволення потреб дітей та молоді в творчій самореалізації;
- виховання естетичних смаків, любові до мистецтва;
- розвиток креативного мислення.
2.2. Основним завданням онлайн-конкурсу є:
- пошук і підтримка талановитих, обдарованих дітей та молоді;
- створення умов для їх творчого, інтелектуального розвитку.

III. Умови конкурсу
3.1. На конкурс надсилається світлина власноруч виготовленого виробу.
3.2. Учасники конкурсу виготовляють виріб будь-якою технікою декоративно- 
прикладного мистецтва в одній з номінацій:.
- «Наша планета - Земля» (глобус),
- «Звучання до навчання» (дзвоник),
- «Вимір часу» (годинник).
3.3. Учасник має право надсилати на конкурс не більше однієї роботи.
3.4. Світлина конкурсної роботи обов’язково має містити прізвище, ім’я 
учасника (повністю).
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3.5. Авторські роботи мають бути ексклюзивними, виконаними винятково 
учасником та не мати аналогів у соціальних мережах та інших джерелах 
авторських робіт.
3.6. Файл фотороботи розмістити на Google disk (доступ має бути відкритим), 
посилання на фоторесурс вказати при оформленні заявки (форма 1).
3.7. Заявку надсилати на електронну адресу організатора конкурсу 
( ) до 23 вересня 2022 року включно.bxtt2017@gmail.com
3.8. Надіславши роботу, учасник конкурсу автоматично надає згоду на 
публікацію роботи на інтернет-ресурсах Київського державного будинку 
художньої та технічної творчості зі збереженням авторського права.
3.9. Вікові категорії учасників конкурсу:

■ І вікова категорія - від 7 до 8 років;
■ II вікова категорія - від 9 до 11 років;
■ III вікова категорія - від 12 до 14 років;
■ IV вікова категорія - від 15 до 18 років.

3.10. У разі недотримання учасниками вимог конкурсу, організатор конкурсу 
має право не прийняти конкурсну роботу.
3.11. Засідання журі відбудеться з 26 по 29 вересня 2022 року.
3.12. Переможці будуть визначені в кожній з трьох номінацій.
3.13. Якщо в одній віковій категорії представлений тільки один учасник, то 
такий учасник, за рішенням журі, може бути нагороджений ДИПЛОМОМ 
ПЕРЕМОЖЦЯ.
3.14. Інформація про переможців конкурсу буде розміщена на сайті Київського 
державного будинку художньої та технічної творчості ( ) не 
пізніше 2 жовтня 2022 року.
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3.15. Конкурсні роботи переможців конкурсу будуть представлені на виставці, 
яку організовує Київський державний будинок художньої та технічної 
творчості.
3.16. Учасники, які зайняли I, II, III місця або отримали ДИПЛОМ 
ПЕРЕМОЖЦЯ, мають доставити конкурсну роботу за адресою:
01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27 не пізніше 16:00 год 03 жовтня 
2022 року.
3.17. Роботи переможців, за бажанням, можуть залишатися в організатора 
конкурсу.

IV. Критерії оцінювання
4.1. Конкурсні роботи оцінюються за десятибальною системою.
4.2. Критерії оцінювання робіт учасників конкурсу:

- складність техніки, в якій виконується робота;
- композиційна завершеність;
- креативність ідеї;
- відповідність тематиці;
- оригінальність, естетика.
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V. Заохочення переможців онлайн-конкурсу
Переможці онлайн-конкурсу будуть нагороджені дипломами*. 
Учасники конкурсу отримають подяки**.

*примітка: дипломи будуть розміщені на офіційній сторінці Київського державного 
будинку художньої та технічної творчості в соціальній мережі «Фейсбук».
**примітка: подяки будуть розміщені на офіційній сторінці Київського державного 
будинку художньої та технічної творчості в соціальній мережі «Фейсбук».
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