YKPAIHA
ЛЪВШСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ КУЛЬТУРИ,

НАЦIОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛIГIЙ
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Про проведення обласного
конкурсу дитя.чого мшzюнк.а

«Коли ще звiрi говорш,и»,
присвяченого пам'ятi Iвана Франк.а

На виконання плану роботи методичного кабiнету навчальних закладiв
мистецтва

i

культури при департаментi з питань культури нацiональностей та

peлiriй обласноУ державно~ адмiнiстрацiУ на

2021-2022

навчальний рiк, з метою

популяризацiУ творчоУ спадщини лiтератора, вченого, громадсько-полiтичного

дiяча Iвана Яковича Франка, активiзацiУ виховноУ та патрiотичноУ роботи серед
учнiвськоУ молодi, пiдтримки творчоУ працi викладачiв,

НАКАЗУЮ:

1.

Провести методичному кабiнету навчальних закладiв мистецтва 1

культури при департаментi обласний конкурс дитячого малюнка «Коли ще звiрi
говорили» (надал,i - Конкурс) (М. Медвiдь).

2.
3.
4.

Затвердити положения про Конкурс згiдно з додатком

Затвердити склад журi Конкурсу згiдно з додатком

1.

2.

Забезпечити директорам початкових спецiалiзованих мистецьких

закладiв областi представления учнiвських робiт на Конкурсi.

5.

Контроль за виконанням наказу покласти на директора методичного

кабiнету М.Медвiдь.

G

Директор департаменту ~~

r
Iрина ГАВРИЛЮК

Додаток 1
до наказу департаменту з питань культури,
нацiонШiьностей та релiгiй

обласноi· державноi· адмiнiстрацii"

вiд «~

» ~.k3on~ ..f 2021 р.

№ /OJ)

ПОЛОЖЕНИЯ
про обласний конкурс дитячого малюнка
«Коли ще звiрi говорили»

ОРГАНIЗАТОР ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА
«КОЛИ ЩЕ ЗBIPI ГОВОРИЛИ» (надалi -Конкурс):
Дрогобицька дитяча художня школа.
СПIВОРГАНIЗАТОРИ КОНКУРСУ:
Методичний кабiнет навчальних закладiв

мистецтва

i культури при

департаментi з питань культури, нацiональностей та релiгiй Львiвськоi·

обласноi' державноi' адмiнiстрацii', ГО «Культура Львiвщини» , Благодiйний
фонд iменi Iвана Франка.

МЕТА КОНКУРСУ:

Вивчення та популяризацiя лiтературноi', публiцистичноi', науковоi' спадщини
видатного украi'нського мислителя, письменника, вченого i громадсько
полiтичного дiяча Iвана Франка, виявлення обдарованих дiтей, стимулювання
мистецьких проявiв юних прихильникiв творчостi Iвана Франка, пiднесення

рiвня

образотворчого

мистецтва

в

Украi'нi,

шдвищення

духовно

патрiотичного виховання дiтей та молодi.
УМОВИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСУ:
До участi у конкурсi запрошуються учнi мистецьких шкiл Львiвщини.

На конкурс подаеться не бiльше 1О конкурсних робiт вiд школи .
вираження образотворчими засобами
Тематика учнiвських робiт багатогранноi' творчостi Iвана Франка, створення cepii' iлюстрацiй до ЙС'ГО
творiв та i'x сучасна iнтерпретацiя.

BIKOBI КАTEГOPii:
Конкурс проводиться у двох вiкових категорiях :

• I категорiя - учасники вiком вiд 7-ми до 10-ти рокiв включно .

• 11 категорiя -учасники вiком вiд 11-ти до 13-ти рокiв включно.
• 111 категорiя - учасники вiком вiд 14-ти до 16-ти рокiв включно.
НОМШАЦii КОНКУРСУ:
• малярство: розмiр роботи 42-60 см (акварель, гуаш, аплiкацiя);
• скульптура: (керамiка, папiр);

2

•
•

графiка (туш, перо, монотипiя, лiногравюра) :
колаж.

НАГОРОДИ КОНКУРСУ:
Три дипломи 1-го ступеня
Три дипломи 2-го ступеня
Три дипломи 3-го ступеня
Диплом учасника виставки, цшю подарунки, буклет кращих робiт
конкурсу.

Викладачi,

котрих

учнi

стали

володарями

диплому

I

ступеня

нагороджуються грамотами.

Рiшення журi е остаточним i не пiдлягае перегляду.
Вiдiбранi членами журi творчi роботи демонструватимуться на виставцi у
залах rалереУ сучасного мистецтва ДрогобицькоУ дитячоУ художньоУ школи,

(м. Дрогобич, вул. lвана Франка, 14) з 27 травня до 27 червня 2022 року.
Вiдкриття виставки вiдбудеться 27 травня 2022 року о 15:00 год.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРС!:
Заявки надсилаються до 30 квiтня 2022 року в електронному виглядi
на

електронну

художнь01

ДрогобицькоУ

адресу

школи:

drogobych_ artschool@ukr.net
контактний ном. тел. :

(032) 261 30 87.

Конкурснi роботи надсилаються на
(82100, м. Дрогобич, вул. Лесi Украi'нки, 37).
На

зворотньому

боцi

адресу

конкурсноУ роботи

у

ДрогобицькоУ
друкованому

ДХШ
вигляд1

додаеться ярлик розмiром 8х4см iз зазначеною iнформацiсю :

1.
2.
3.
4.

Навчальний заклад

Прiзвище та iм'я учасника (повнiстю)
Клас навчання та вiкова катеrорiя
Прiзвище, iм'я, по-батьковi викладача (повнiстю)
та контактний номер телефону

5.

«

Назва роботи

»______ _2022 р.

1.
2.
3.
.- - -_ _Керiвник
(пiдпис) МП.

Засrупник директора департаменrу

начальник управлiння кульrури

Тетяна ПЛУГАТОР

3
Додаток

2

до наказу департам.енту з питань культури,
нацiональностей та релiгiй
обласноi· державноi' адмiнiстрацii'

вiд «~

»

~Д,»#./ 2021 р. № / tf}/

СКЛАД ЖУРI

обласного конкурсу дитячого малюнка
«Коли ще звiрi говорили»

художньоI

дитячоI

ДрогобицькоI

шимко

директор

!гор Романович

школи, член спiлки рекламiстiв Украiни, голова
жур1

Члени журi

ДАНИЛIВ
Ярослав Ярославович

головний
Украiни,
художник
заслужений
художник львiвського обласного академiчного
драматичного театру iм. Ю. Дрогобича, член
НацiональноI

художниюв

спшки

Украiни

(за згодою)

КРАВЕЦЬ

голова благодiйного фонду iм. Iвана Франка

Михайло Михайлович

(за згодою)

МАIПОК

заслужений

Орест Ярославович

НацiональноI спiлки художникiв Украiни, член
спiлки рекламiстiв Украiни (за згодою)

МЕДВIДЬ

директор

Мiлена Любомирiвна

закладiв мистецтва

художник

кабiнету

методичного

i

Украiни,

член

навчальних

культури при департаментi

з питань культури, нацiональностей та релiгiй
обласноi· державноI адмiнiстрацiI

ШИМIН

заслужений

художник

Ярослав Васильович

НацiональноI

спiлки

Украiни ,

художникiв

член

Украiни,

завiдувач кафедри академiчного живопису,
iI мистецтв (за згодою)
доцент ЛьвiвськоI ака

Заступник директора департаменту

начальник управлiння культури

Тетина ПЛУГА ТОР

