
  Додаток № 1
до постанови президії ЦП УТОГ

  від  24 лютого  2021 № 48/2021

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення ІІІ Всеукраїнського онлайн-конкурсу

 дитячого малюнка серед школярів з порушеннями слуху 
«Українська жестова мова – моя рідна мова»

1. Загальні положення
1.1. Всеукраїнський  онлайн-конкурс  дитячого  малюнка  серед  школярів  з

порушеннями  слуху  «Українська  жестова  мова  –  моя  рідна  мова»  (далі
Конкурс)  –  організовується  і  проводиться  Всеукраїнською  громадською
організацією інвалідів «Українське товариство глухих» (далі Організатор) у
співпраці з Київською спілкою нечуючих художників «Натхнення».

1.2. До участі у конкурсі допускаються діти з порушеннями слуху віком від 6 до 18
років.

1.3. Загальне  керівництво  з  підготовки  та  проведення  конкурсу  здійснює
організаційний комітет Конкурсу (далі Оргкомітет).

1.4. Організатор  Конкурсу  може  залучати  до  його  проведення  партнерів  та
спонсорів.

2. Мета проведення конкурсу
2.1. Метою Конкурсу є:

-  привернення уваги суспільства  до образотворчого мистецтва  дітей з
порушеннями слуху;
- утвердження в свідомості юних громадян – дітей з порушеннями слуху
–    права  на  використання  української  жестової  мови  нарівні  з
розмовною українською мовою;
-  стимулювання   пізнавальної  активності  й  самостійності  у  дітей,
спонукання їх до творчості; 
-  сприяння  розвитку  дитячої  творчості  через  виявлення  творчих
художніх здібностей та підтримка талановитих дітей;
-  популяризація образотворчого мистецтва серед дітей з  порушеннями
слуху;
- популяризація української жестової мови.

3. Терміни проведення Конкурсу
3.1.  Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка серед школярів з порушеннями

слуху «Українська жестова мова - моя рідна мова» проводиться з 15 березня
до 04 червня 2021 року. 
Подання робіт на Конкурс здійснюється з 15 березня до 10 травня 2021
року  з метою організації онлайн-виставки  з 20 травня до 04 червня 2021
року на офіційному сайті Українського товариства глухих (www.utog.org).



3.2.  Оргкомітет  Конкурсу  має  право  вносити  зміни  щодо  терміну  його
проведення.  За  об'єктивних  обставин  Оргкомітет  має  право  продовжити
термін проведення Конкурсу.

4. Умови участі у конкурсі та вимоги до конкурсних робіт
4.1. До участі у Конкурсі запрошуються учні з порушеннями слуху з усіх областей

України.
4.2. На  Конкурс  надсилаються  виключно  індивідуальні  творчі  роботи  дітей  в

електронному  форматі,  не  більше  однієї  роботи  від  кожного  учасника.
Заборонено повторно надсилати  ті  роботи,  які  брали  участь  у  попередніх
конкурсах, організованих ВГОІ "Українське товариство глухих".

4.3.  Конкурс проводиться у наступних вікових категоріях:
- молодша вікова категорія –  від 6 до 10 років;
- середня вікова категорія – від 11 років до 14 років;
- старша вікова категорія – від 15 років до 18 років.

4.4.   Вимоги до конкурсних робіт:
- робота має бути не менше формату А3;
- відповідність роботи темі Конкурсу;
- малюнки можуть виконуватися на папері чи картоні в будь-якому жанрі,
який  відповідає  тематиці  конкурсу,  будь-якою  технікою  (гуаш,  акварель,
кольорові олівці чи фломастери, туш, кулькова чи гелієва ручка);

- заборонено зазначати на малюнках цитати, гасла, лозунги;
-  роботи  повинні  виконуватися  дітьми  без  допомоги  дорослих  і  не
копіюватися з картин інших авторів.

 4.5.  Для участі у Конкурсі необхідно у термін до 10 травня 2021 року надіслати
файли на електронну адресу picture.utog@gmail.com файли, а саме:
-  заявку на участь у конкурсі (додаток А);
- фотографію закінченої художньої роботи в гарній якості без стиснення, у
форматі .jpeg;
-  фотографію,  зроблену  під  час  творчого  процесу,  з  виконаним  обсягом
роботи не менше 50%  з присутністю дитини, у форматі .jpeg;
-  фотографію  дитини,  яка  тримає  перед  собою  закінчену  картину,  у
форматі .jpeg (з метою визначення формату картини).
 Всі файли прикріплюються до електронного листа. В разі великого обсягу
файлів  дозволяється  використання  файлообімінника  (fex.net  або  Google-
Диск)  у термін до 10 травня 2021 року

4.6.  Фотографії  робіт в поганої якості  (стиснутий формат,  наявні тіні,  недбало
сфотографована, обрізана тощо) Оргкомітетом розглядатися не будуть.

4.7. Роботи, які не відповідають вимогам даного Положення, не приймаються та
не підлягають розгляду.

4.8.  Роботи,  допущені  до  участі  у  Конкурсі,  можуть  бути  використані  в
подальшому  в  публікаціях  на   інтернет-ресурсах  УТОГ,  в  друкованих  чи
електронних ЗМІ із обов'язковим зазначенням авторства.



5. Критерії оцінки Конкурсу
5.1  Конкурсні роботи оцінюються за наступними критеріями:

- актуальність та повнота розкриття теми;
- творчий підхід;
- естетичність роботи.

6. Журі Конкурсу
6.1.  Кількісний та персональний склад журі Конкурсу визначається Оргкомітетом

з підготовки та проведення конкурсу.
6.2.  Засідання журі закрите. Рішення журі перегляду не підлягає.
6.3.  Рішення журі про результати конкурсу оформляється у вигляді протоколу.

7. Визначення переможців Конкурсу
7.1.  Журі Конкурсу до  04 червня 2021 року визначає переможців Конкурсу, а

саме  призові І, ІІ, ІІІ місця у кожній віковій категорії. 
7.2.  Оголошення результатів здійснюється не пізніше 04 червня 2021 року, або

іншої дати, визначеної оргкомітетом в разі продовження конкурсу.
7.3.  Переможці  нагороджуються  дипломами  за  призові  І,  ІІ,  ІІІ  місця  та

подарунками.
7.4.  За  рішенням  Оргкомітету  та  Журі,  за  наявності  фінансової  можливості,

можуть встановлюватися заохочувальні призи.

8. Фінансування Конкурсу

8.1. Фінансування витрат на виготовлення дипломів та нагородження переможців
Конкурсу здійснюється за  рахунок коштів бюджету УТОГ та спонсорських
коштів.



                  Додаток А

ЗАЯВКА
на участь  у ІІІ Всеукраїнському онлайн-конкурсі

 дитячого малюнка серед школярів з порушеннями слуху
 «Українська жестова мова – моя рідна мова»

Найменування роботи: ____________________________________

Ім'я, прізвище автора:_________________________________________

Дата народження: _____________________________________

Населений пункт проживання: _________________________________

Навчальний заклад, клас:______________________________________

Художня чи мистецька школа/студія (якщо автор є учнем цієї школи/студії): 

___________________________________________________________

Контактний телефон одного з батьків або вчителя: ___________________

Е-mail: _____________________________________

Примітки:________________________________


