
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, З ПИТАНЬ РЕЛІГІЙ ТА 

НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ 

НАКАЗ
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Про проведення обласного конкурсу 
дитячого малюнка «Йде до діток 
Миколай» серед учнів дитячих 
художніх шкіл, художніх відділів 
мистецьких шкіл області, 
студентів коледжу

На виконання Регіональної програми розвитку культури, мистецтва та 
охорони культурної спадщини в області на 2016-2020 роки, затвердженої 
рішенням Волинської обласної ради від 10 лютого 2016 року №2/28 
(зі змінами), з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, 
популяризації образотворчого мистецтва, розвитку творчих навиків, оцінки 
стану методичної роботи викладачів

НАКАЗУЮ:
1. Провести обласний конкурс дитячого малюнка «Йде до діток 

Миколай» серед учнів дитячих художніх шкіл, художніх відділів мистецьких 
шкіл області, студентів коледжу:

I тур (відбірковий) -  до 17 грудня 2019 року серед учнів дитячих художніх 
шкіл, художніх відділів мистецьких шкіл області, студентів коледжу.

II тур (заключний) -  23 грудня 2019 року в приміщенні Обласного 
науково-методичного центру культури (далі -  Конкурс).

2. Затвердити Умови проведення обласного конкурсу дитячого малюнка 
«Йде до діток Миколай» серед учнів дитячих художніх шкіл, художніх відділів 
мистецьких шкіл області, студентів коледжу, склад журі II туру (заключного) 
Конкурсу (додаються).

3. Доручити вирішення організаційно-творчих питань та проведення 
Конкурсу Обласному науково-методичного центру культури (директор 
Л. Рожнова). Створити належні умови для проведення II туру (заключного) 
Конкурсу.



4. Обласному науково-методичному центру культури розробити та в 
установленому порядку подати на затвердження кошторис витрат, пов’язаних з 
підготовкою та проведенням Конкурсу.

5. Керівникам структурних підрозділів у сфері культури 
райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, 
директорам мистецьких шкіл області забезпечити участь учнів та подати дитячі 
роботи до 19 грудня 2019 року в Обласний науково-методичний центр 
культури.

Витрати на проїзд та оплату добових віднести за рахунок установ, що 
відряджають.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника управління-начальника відділу регіональної політики та 
фінансового забезпечення В.Дмитрука.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління культури, з питань 

релігій та національностей 
облдержадміністрації 
Сб № у/Q /

УМОВИ
проведення обласного конкурсу дитячого малюнка 

«Йде до діток Миколай» серед учнів дитячих художніх шкіл, 
художніх відділів мистецьких шкіл області, студентів коледжу

І. Загальні положення
Обласний конкурс дитячого малюнка «Йде до діток Миколай» серед учнів 

серед учнів дитячих художніх шкіл, художніх відділів мистецьких шкіл області, 
студентів коледжу проводиться управлінням культури, з питань релігій та 
національностей Волинської обласної державної адміністрації, Обласним 
науково-методичним центром культури (далі -  Конкурс).

II. Мета Конкурсу
1. Зацікавлення учнів образотворчим та декоративно-прикладним 

мистецтвом, підвищення рівня їх знань, розвитку творчих навиків, оцінки 
методичної роботи викладачів.

2. Основні завдання Конкурсу:
виявлення найбільш обдарованих дітей серед учнів дитячих художніх 

шкіл, художніх відділів мистецьких шкіл області, студентів коледжу.

III. Учасники Конкурсу
1. У Конкурсі беруть участь учні дитячих художніх шкіл, художніх відділів 

мистецьких шкіл області, студенти коледжу.
2. Вікові категорії:
I категорія -  7-9 років;
II категорія -  10-11 років;
III категорія -  12-13 років;
IV категорія -  14-17 років.
3. Номінації Конкурсу:
образотворче мистецтво;
декоративно-прикладне мистецтво.

IV. Умови проведення Конкурсу
1. Конкурс проводиться у два тури:
I тур (відбірковий) -  до 17 грудня 2019 року серед учнів дитячих художніх 

шкіл, художніх відділів мистецьких шкіл області, студентів коледжу.
II тур (заключний) -  23 грудня 2019 року в приміщенні Обласного 

науково-методичного центру культури.



2. Заявки (згідно з додатком) на участь у II турі (заключному) Конкурсу та 
інформацію про І тур (відбірковий) подаються за адресою: Обласний науково- 
методичний центр культури, 43025, м. Луцьк, вул. П’ятницька гірка, 16. 
Контактні телефони: 771 039, тел./факс 723 546, E-mail: nmckv@ukr.net

3. У заявці та на зворотній стороні роботи необхідно чітко вказати: 
назву роботи;
прізвище, ім’я, по-батькові учасника (повністю); 
день, місяць і рік народження учасника; 
домашню адресу та контактний телефон учасника; 
навчальний заклад учасника; 
клас (курс) учасника мистецького закладу;
прізвище, ім’я, по-батькові викладача (вчителя, керівника студії тощо), 
контактний телефон.

V. Журі Конкурсу
1. Голова журі І туру (відбіркового) -  директор мистецького закладу, члени 

журі -  викладачі з образотворчих дисциплін.
2. Для оцінювання робіт учасників II туру (заключного) утворюється журі, 

до складу якого входять фахівці області з образотворчого мистецтва, 
декоративно-прикладного мистецтва, традиційної народної творчості.

VI. Нагородження учасників
1. Переможцями є конкурсанти, які зайняли I, II, III місця.
2. Переможці нагороджуються дипломами управління культури, релігій та 

національностей Волинської облдержадміністрації.

mailto:nmckv@ukr.net


Додаток
до Умов проведення обласного 
конкурсу дитячого малюнка «Йде до діток 
Миколай» серед учнів дитячих художніх 
шкіл, художніх відділів мистецьких шкіл 
області, студентів коледжу 
(п. 2 Розділу IV)

ЗАЯВКА
учасника Конкурсу

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

учасника 
(повністю)

Дата
народження,

домашня
адреса,

контактний
телефон

Назва
закладу,

клас

Назва
роботи

Прізвище, 
ім’я, по- 
батькові 

викладача, 
контактний 

телефон
1.

2.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління культури, 
з питань релігій та національностей 
облдержадміністрації 

~  № ' / <£/

Голова журі 
ПАСЮК С.О.

СКЛАД ЖУРІ 
^ обласного конкурсу дитячого малюнка 

«Йде до діток Миколай» серед учнів дитячих 
художніх шкіл, художніх відділів 

мистецьких шкіл області

-  голова циклової комісії відділу образотворчого 
мистецтва, декоративного мистецтва та реставрації, 
викладач-методист Волинського коледжу 
культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського, член 
Національної спілки майстрів народного мистецтва 
України

Члени журі 
ВАХРАМЕЄВА Г.І.

ГАЛЬКУН Т.Д.

ГРАБАРЧУК Н.О. -

РОЖНОВА Л.В.

- старший викладач кафедри образотворчого мистецтва 
факультету культури і мистецтв Східноєвропейського 
Національного Університету імені Лесі Українки, 
член НСМНМУ (за згодою)

член обласного осередку Національної спілки 
художників України, народний художник України, 
професор кафедри образотворчого мистецтва факультету 
культури і мистецтв Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки (за згодою)

провідний методист по роботі з мистецькими школами 
Обласного науково-методичного центру культури

■ директор Обласного науково-методичного центру 
культури

ХОМЯК І.В. викладач-методист Волинського коледжу культури 
і мистецтв імені І.Ф. Стравінського


