YKPA IHA
ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ДЕПАРТМIЕНТ З ПИТАНЪ КУЛЪТУРИ,

НАЦIОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛIГIЙ

79008, Львiв,

вул. Винниченка,

14

тел ./факс :

(032) 261-25-93 uklviv@ ukr.net
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Про проведення обласноi'
виставки-конкурсу дитячого мш,юнка
«Музика

i фарба» в рамках,

Bceyкpaiilcькoi· виставки Осiннiй Сш,он «Високий замок»

закладiв
Вiдповiдно до плану роботи методичного кабiнету навчальних
нацiональностей та
мистецтва i культури при департаментi з питань культури,
державноi·

обласноi'

релiгiй

(надалi-Департамент)

адмiнiстрацi'i

навчальний рiк, затвердженого наказом Департаменту вiд
метою

сприяння

..

дитячо1

розвитку

..

художньо1

.

творчосп,

на

2021
234, з

04.12.2 020

№

виявлення

творчого

ачiв,
потенцiалу обдарованих дiтей та пiдтримки творчо'i працi виклад
НАКАЗУЮ:

тва i
Провести методичному кабiнету навчальних закладiв мистец
ка «Музика i
культури при Департаментi (М. Медвiдь) конкурс дитячого малюн
виставки Осiннiй
фарба» (надалi - Конкурс} в рамках заходiв Всеукра'iнсько'i

1.

Салон «Високий замок» до

1.1 .
1.2.
1.3.
1.4.

22

жовтня

2021

року.

Затвердити положения про Конкурс згiдно з додатком

Затвердити склад журi Конкурсу згiдно з додатком

1.

2.

пя
Провести нагородження переможцiв Конкурсу пiд час вщкри
Всеукра'iнськоi' виставки Осiннiй Салон «Високий замок».
творчих
Директорам мистецьких шкiл областi забезпечити участь

робiт учнiв у Конкурсi.

i
Провести методичному кабiнету навчальних закладiв мистецтва
ки-конкурсу
культури при Департаментi (М. Медвiдь) вiдкрипя обласно'i вистав
i' виставки
дитячого малюнка «Музика i фарба» у рамках заходi в Всеукраi'нсько
2.

Осiннiй Салон «Високий замок»

19 листопада 2021

року о

15 :00 год.

Контроль за виконанням наказу покласти на директора методичного
кабiнету мистецтва i культури при департаментi М. Медвiдь.

3.

Днре1<Гор департаменrу ~

-----r~

Iрнпа ГАВРИЛЮК

Додаток

1

до наказу департаменту з питань культури,

нацiональностей та релiгiй
облдержадмiнiстрацй'

вiд ((~-

»

J 2021р. № g!J
&мви
7

ПОЛОЖЕНИЯ

про проведения обласно1 виставки-конкурсу дитячого малюнка
«Музика

i фарба»

в рамках проведения

Всеукра1нськоi" виставки Осiннiй Салон «Високий замок»

ОРГАНIЗА ТОРИ ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ:
Органiзатором
малюнка «Музика

i

проведения

дитячого

виставки-конкурсу

обласно1

фарба» в рамках проведения Всеукраi"нськоi" виставки

Осiннiй Салон «Високий замок» (надалi

-

Виставка-Конкурс) серед учнiв

художнiх та мистецьких шкiл Львiвщини е методичний кабiнет навчальних

.

закладш

мистецтва

нацiональностей

та

I

культури

релiгiй

при

обласноi"

.

департамент~

державноi"

з

культури ,

питань

адмiнiстрацii"

(надалi

-

Департамент).
МЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ:
Виявления творчого потенцiалу дiтей, естетичне виховання 1 розвиток
художньоi" уяви, популяризацiя дитячоi" творчостi та сучасного мистецтва,
пiдтримка талановитих дiтей та творчоi" працi викладачiв, обмiн досвщом,

думками та поглядами м1ж митцями та глядачами.

УМОВИ ПРОВЕДЕНИЯ ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ:

До участi

у виставцi-конкурсi

запрошуються учнi мистецьких шкш

Львiвщини.

На Виставку-Конкурс подаеться не бiльше

1О робiт вiд школи.

HOMIHAЦII ВИСТАВКИ-КОНКУРСУ:

• малярство: розмiр роботи 42-бОсм (акварель, гуаш,
• скульптура: (керамiка, папiр );
• графiка (туш, перо, монотипiя, лiногравюра):
• колаж.

аплiкацiя);

BIKOBI КАTEГOPII:
Виставка-Конкурс проводиться у двох вiкових категорiях:

• 1 категорiя •

i

учасники , вiком вiд 7-ми до 10-ти рокiв включно.

II категорiя - учасники, вiком вiд 11-ти до 15-ти рокiв включно.

Журi Виставки-Конкурсу вiдбирае до участi в обласнiй виставцi «Музика
фарба» (надалi - Виставка) не бiльше 100 творчих робiт учнiв.

2
Учасники Виставки-Конкурсу нагороджуються дипломами:

1, 11, 111

ступени та «Учасник обласноi виставки-конкурсу дитичого

малюнка «Музика

Викладачi,

i фарба».

учю

стали

котрих

володарями

диплому

I

ступеня

нагороджуються грамотами Департаменту.

Рiшення журi с остаточним

i не пiдлягас перегляду.

Вiдiбранi членами журi творчi роботи демонструватимуться на Виставцi
у

19 листопада до 5 rрудня 2021 року.
Вiдкриття Виставки вiдбудеться 19 листопада 2021

вул. Копернiка,

17)

Львiв,

(м.

мистецтв

палацу

Львiвського

залах

з

року о

15:00 год.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У

Заявки
електронну

KOHKYPCI:
надсилаються до 22 жовтни 2021

адресу

методичного

кабiнету

року в електронному виглядi на

навчальних

заклад1в

мистецтва

i культури при Департаментi: lvivuk.metodkab@gmail.com
контактний ном. тел.: (032) 261 30 87.
Конкурснi

роботи

надсилаються

на

Львiвськоi"

адресу

ДXIll

iм. O.Новакiвського (вул. Глiнки,1).

На зворотному боцi конкурсноi' роботи у друкованому виглядi додасться
ярлик розмiром 8х4см iз зазначеною iнформацiсю:

1.
2.
3.
4.

Навчальний заклад

Прiзвище та iм'и учасника (повнiстю)
Клас навчанни та вiкова категорiи

Прiзвище, iм'и, по-батьковi викладача (повнiстю)
та контактний номер телефону

5.

«

1.
2.
3.

Назви робiт

»- - - - - - -2021

р.

_____Керiвник
(пiдпис) МП.

Заступник директора департаменту

начальник управлiнни культури

Тетина ПЛУГАТОР

