
ПОЛОЖЕННЯ 

про міжнародний конкурс дитячих малюнків 

"ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО" 

1. Загальні положення 

Міжнародний конкурс дитячих малюнків «Щасливе дитинство», 

метою якого є привернення уваги дітей до художньої творчості, 

виявлення молодих талантів, здатних через художні твори розкрити 

такі якості як любов до Батьківщини, єдність, гуманізм і 

дружелюбність, проводиться Міністерством культури Туркменістану 

за участю юних митців Туркменістану і зарубіжних країн, з нагоди 

оголошення 2021 року – роком «Туркменістан – Батьківщина світу і 

довіри». 

Роботи, які отримали призові місця та отримали відзнаки, 

будуть представлені на виставці, організованій у Музеї 

образотворчих мистецтв Туркменістану 1 червня 2021 року з нагоди 

Міжнародного дня захисту дітей. 

Художні  роботи, що надійшли на конкурс, поверненню не 

підлягають. Вони надходять в розпорядження організаторів, які 

залишають за собою право їх використання в Туркменістані і за 

кордоном, в тому числі і під час організації тематичних виставок із 

зазначенням імені автора. 

Надіслані на конкурс роботи будуть розміщені на сайті 

Міністерства культури Туркменістану www.medeniyet.gov.tm  

II. Умови конкурсу 

Учасниками конкурсу можуть бути учні художніх шкіл, шкіл 

мистецтв і загальноосвітніх шкіл, а також обдаровані діти, які 

відвідують мистецькі гуртки. 

Конкурс   проводитиметься за двома віковими категоріями: 

7-11 років; 

12-16 років. 

 

 

http://www.medeniyet.gov.tm/


Конкурс проводитиметься за такими видами мистецтва: 

1. Графіка (малюнок) 

2. Живопис (акварель і гуаш) 

Роботи мають бути виконані власноруч, без сторонньої 

допомоги та індивідуально. 

Роботи, представлені на конкурс, повинні бути виконані на 

теми: «Я люблю світ» («Я люблю мир»), «Туркменістан – 

Батьківщина здійснення мрій» («Туркменистан — Родина 

исполнения желаний»), «Красиві визначні місця моєї країни» 

(«Красивые достопримечательности моей страны»), «Щасливе 

дитинство» («Счастливое детство») , «Туркменістан, який я знаю» 

(«Туркменистан, который я знаю»). 

Роботи повинні бути в оригіналі, розміром 30x40 см, виконані 

протягом 2021 року і не оформлені. 

Роботи мають бути надіслані до Міністерства культури 

Туркменістану до 1 травня 2021 року. Роботи учасників, що 

надійдуть після вказаного терміну, не будуть допущені до участі в 

конкурсі. 

Інформація про учасника конкурсу повинна бути заповнена 

згідно з Додатком № 1, вирізана і наклеєна на зворотній бік роботи. 

Роботи, що не відповідають умовам і вимогам конкурсу, а 

також не мають повної інформації про автора не будуть допущені 

до участі у конкурсі. 

Роботи, надіслані післяплатою або в якості вантажу/карго 

прийматися не будуть. 

III. Нагородження переможців конкурсу 

Усі роботи учасників оцінюватимуться членами журі, до 

складу якого увійдуть відомі художники, мистецтвознавці і 

досвідчені педагоги художніх навчальних закладів Туркменістану. 

Рішення журі є остаточним. 

Результати конкурсу будуть оголошені 22 травня 2021 року. 

Імена переможців будуть розміщені на сайті Міністерства культури 

Туркменістану www.medeniyet.gov.tm. 

http://www.medeniyet.gov.tm/


Призові місця конкурсу будуть розподілені в такому порядку: 

Вікова категорія 7-11 років 

У напрямку графіка: 

I місце - 3 шт. 

II місце - 3 шт. 

III місце - 3 шт. 

 

У напрямку живопис: 

I місце - 3 шт. 

II місце - 3 шт. 

III місце - 3 шт. 

 

Вікова категорія 12-16 років 

У напрямку графіка: 

I місце - 3 шт. 

II місце - 3 шт. 

III місце - 3 шт. 

 

У напрямку живопис: 

I місце - 3 шт. 

І місце - 3 шт. 

III місце - 3 шт. 

 

 

Переможців конкурсу буде нагороджено дипломами та 

пам'ятними подарунками, а кращі роботи — відзначено почесними 

грамотами та заохочувальними призами. 

Контактна інформація: 

Міністерство культури Туркменістану, 744000, 

м. Ашхабад, проспект Бітарап Туркменістан, 461; 

Тел: (+99312) 44-00-07, (+993 12) 44-00-44. 

Факс: (+99312) 92-33-16 

Адреса електронної пошти:  

tmculture@mail.ru 

 

mailto:tmculture@mail.ru

