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Від 16.03. 2017 р. № 07-08/984
На №

від _______________

Керівникам органів управління
освітою районів і міст обласного
значення, головам об’єднаних
територіальних громад

Щодо конкурсу з ужиткового мистецтва
«Таланти твої, Україно»
На виконання Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 20162020 роки» департаментом освіти і науки облдержадміністрації 22-24 березня
2017 року на базі Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова буде
проведено обласний конкурс з ужиткового мистецтва «Таланти твої, Україно»
серед учнів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів області
(Положення додається).
Оплата відряджень учасників конкурсу та супроводжуючих осіб – за
рахунок сторони, що відряджає.

Директор департаменту

Савчин 2616065

Л.С. Мандзій
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Додаток
до листа департаменту
від 16.03.2017 № 07-08/984

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОБЛАСНИЙ КОНКУРСУ З УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА
“ТАЛАНТИ ТВОЇ, УКРАЇНО!”
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
 виявлення здібних дітей та підлітків, які займаються різними видами
декоративно-ужиткового мистецтва, та сприяти їх подальшому творчому
розвитку;
 пропагувати кращі зразки народного українського мистецтва, залучати дітей
до збереження, відродження творів народних майстрів, сприяти створенню
цікавих нових творів ужиткового спрямування;
 підвищувати
професійну
майстерність
учнів,
кращі
роботи
продемонструвати громадськості області.
 відзначити кращі мистецькі позашкільні навчальні заклади та талановитих,
високопрофесійних педагогів.
2.ОРГАНІЗАТОРИ КОНКУРСУ ТА ТЕРМІНИ ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ
 Департамент освіти та науки Львівської облдержадміністрації;
 Центр творчості дітей та юнацтва Галичини;
Оргкомітет конкурсу затверджує положення, кошторис, склад журі
конкурсу за поданням Центру творчості дітей та юнацтва Галичини.
Організація конкурсу покладається на оргкомітети відповідно до
районного (міського) етапу проведення відбіркових оглядів, які скеровують
переможців на обласний етап конкурсу.
Оргкомітет першого відбіркового рівня (в містах, районах) на місцях
складає графік проведення конкурсу, створює умови для учасників, надає
необхідні консультації, займається організацією заключної виставки
переможців, вирішує інші організаційні питання.
Конкурс відбувається у 2 етапи:
I етап – відбірковий (на місцях) – до 20 березня 2017 року
II етап – обласний (в ЦТДЮГ) – 22 - 24 березня 2017 року
3. ЖУРІ КОНКУРСУ
визначає кращі роботи та конкурсні завдання, нагороджує переможців;
здійснює відбір творів на обласну заключну виставку, визначає серед них
дипломантів у різних видах конкурсних робіт;
дає аналіз творчого рівня та професійної підготовки виконавців, методичні
рекомендації педагогам-керівникам колективів.
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4.

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

Учасники конкурсу ужиткового мистецтва – учні загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів - переможці районних та міських оглядів та
конкурсів. З визначених номінацій на конкурс направляється по одному з
кожної вікової категорії (див.умови конкурсу).
Вік учасників:
І вікова категорія - 6 – 9 років
ІІ вікова категорія - 10 - 13 років
ІІІ вікова категорія - 14-18 років
ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ
Конкурс частково фінансується за кошти департаменту освіти і науки
облдержадміністрації, Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова
та за рахунок добровільних грошових (благодійних) внесків учасників та
меценатів.
БЕЗКОШТОВНА КВОТА УЧАСНИКА надається тільки одному учаснику від
вікової категорії у всіх номінаціях, які стали переможцями першого
відбіркового туру Конкурсу. Загальна кількість безкоштовної квоти від району
(міста), об’єднаної територіальної громади у визначених номінаціях складає не
більше 24 осіб.
Заявка на учасників-переможців відбіркового туру подається тільки в
оригінальному вигляді із мокрою печаткою та підписом керівника районного
(міського) відділу освіти.
Всі інші бажаючі можуть взяти участь у Конкурсі на загальних умовах
організації заходу.
Згідно рішення Оргкомітету добровільний грошовий (благодійний) внесок не
вносять діти-сироти, напівсироти та діти з багатодітних сімей, (більше трьох
дітей, при поданні копій відповідних документів), діти з сімей учасників АТО.
6.УМОВИ КОНКУРСУ ТА НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ
Учасники конкурсу привозять із собою одну-дві оформлені домашні
роботи, виконані протягом цього навчального року свого регіону, а також
матеріали та інструменти для виконання завдань конкурсу.
Протягом трьох годин учасники конкурсу виконують конкурсне завдання, яке
полягає у підтвердженні техніки та вміння конкурсанта. Учасники працюють
під керівництвом педагогів Центру творчості дітей та юнацтва Галичини м.
Львова, які відповідають за дотримання умов конкурсу та техніки безпеки.
Конкурсні роботи переможців залишаються оргкомітету конкурсу.
Заявку на участь у конкурсі затверджується мокрою печаткою та
підписом керівників районних (міських) відділів освіти та подається в
оргкомітет конкурсу до 20.03.2017
Заявки без відповідного затвердження оргкомітетом прийматися не
будуть.
Усі учасники конкурсу нагороджуються дипломами за участь в
обласному конкурсі. Серед кращих робіт визначаються переможці конкурсу,
5.
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яким на відкритті виставки вручаються дипломи переможців і пам’ятні
відзнаки.
7.НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ
Українська народна вишивка
На конкурс привезти 1-2 роботи свого регіону. Мати з собою голку, нитки і
чисту тканину для виконання фрагменту однієї з конкурсних домашніх робіт.
На конкурс бажано привезти традиційні українські вишивки свого регіону.
Ткацтво, килимарство
Домашнє завдання –1-2роботи свого регіону (гобелени, крайки, килимки,
ткані серветки, рушнички тощо). Окрім традиційних робіт, допускаються
авторські проекти, зроблені на основі українських народних мотивів бажано
власного регіону. З собою мати – нитки, станочок (рамка) під час конкурсу
виконується фрагмент з тих робіт, що представлені, або нова авторська
розробка.
Гердан, вироби з бісеру
На конкурс привезти 1-2 домашні роботи свого регіону. Для конкурсної
роботи необхідно мати тоненьку голочку, бісер, при потребі – станочок. На
конкурс можна представити роботи як традиційного українського гердану,
силянки, низанки, так і авторські розробки з урахуванням українських
національних мотивів. Педагогів просимо звернути увагу на відтворення
герданів, характерних Вашому регіону.
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ОДЯГ
На конкурс привезти 1-2 домашні роботи свого регіону. Діти виготовляють
одяг для ляльок – зменшену копію одягу, що відповідає власному регіону
/наприклад: яворівський, сокальський строї/. На конкурсі діти виконують
фрагмент костюму /сорочечка з вишивкою, прикраса, свитка, тощо/
представленого на конкурс. Домашня робота – одна повністю вбрана лялька
/сама лялька може бути фабричного виготовлення, але бажано – авторська
робота/.
Писанкарство
Представити на конкурс 1-2 писанки свого регіону. Мати із собою чисте яйце
/видуте/, писачок, свічку, барвники. Протягом конкурсного часу необхідно
виконати одну писанку повністю. У конкурсі беруть участь лише писанки
традиційної манери розпису. Педагогам звернути увагу на відродження мотивів
писанок свого регіону.
ХУДОЖНЯ ОБРОБКА ДЕРЕВА
У конкурсі беруть участь діти лише другої та третьої вікової категорії /від 10 до
18 років/. Домашнє завдання – 1-2 роботи свого регіону, виконані в техніці
різьби, а саме:
тригранно-виємкова різьба
плоско-контурна по тонованому фону
плоско-контурна геометрична
рельєфна, об’ємна різьба
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Матеріали для конкурсної роботи: дерев’яна заготовка розміром 25 х 25 см.
Робота повинна бути виконана від нульового циклу до завершення. Усі
інструменти, потрібні для роботи, мати зі собою. Роботи, виконані лобзиком, не
беруть участь у конкурсі. Педагогам звернути увагу на відродження мотивів
орнаментів свого регіону.
Плетіння з природних матеріалів
На конкурс представити 1-2 роботи свого регіону. Протягом конкурсного часу
необхідно виконати одну роботу повністю. З собою необхідно мати
підготовлений природний матеріал (намочену солому, лозу, рогозу, листя
кукурудзи, тощо). Педагогам звернути увагу на відродження мотивів регіону.
Кераміка
На конкурс представити 1-2роботи свого регіону, виконані в українських
народних традиціях свого регіону. З собою необхідно мати матеріали для
виготовлення конкурсної роботи. Протягом конкурсного часу необхідно
виконати одну роботу повністю, підтверджуючи своє вміння і знання технології
виготовлення виробу.
8. ДОДАТКОВІ УМОВИ КОНКУРСУ
Конкурс відбудеться – 22, 23, 24 березня 2017 року в приміщенні Центру
творчості дітей та юнацтва Галичини м. Львова за адресою: 79017,
м. Львів, вул.Вахнянина, 29.
Всі організаційні питання необхідно погоджувати з виконавчим
директором Конкурсу п.Євгеном Потаповим - тел. для довідок: 276-97-82, 27520-18.
Відкриття підсумкової виставки Конкурсу – 28.04.17 о 1400год.
Закриття та обговорення робіт виставки – 24.05.17 о 12:00 год.
Роботи забираються з виставки у день закриття або до 30.05.2017 року.
Після зазначеного терміну оргкомітет за роботи відповідальність не несе.
Заявки на участь в обласному конкурсі подати до 20.03.2017
електронною поштою artdezajnctdug@ukr.net або факс (0322)75 20 18
Учасники приїжджають на конкурс згідно з графіком.
У заявці подати таку інформацію:
1
2
3
4
5
Район, місто Номінація
Прізвища та Прізвище,
Контактний
/село/, повна конкурсу,
імена
ім’я,
по телефон
назва закладу, кількість
учасників, їх батькові
гурток
учасників
вік
викладача
(студія)
/повністю/
Підпис завідувача районного відділу освіти (для учасників за КВОТОЮ)
Підпис керівника навчального закладу освіти (для всіх бажаючих
учасників).
Директор департаменту

Л.С.Мандзій

