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КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ З ПРЕДМЕТІВ ЗНО
ТА ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ

«Квітуча країна – щаслива родина!»
Пояснювальна записка
У конкурсі можуть брати участь як учні 10-11-х, так і 8-9-х класів. Конкурс проводиться з
10 грудня 2015 р. до 25 січня 2016 р., у цей термін необхідно надати заповнену анкету та
виконані завдання. Завдання виконуються вдома.
Матеріали конкурсу для учнів додатково розміщені у вільному доступі на офіційному
сайті університету http://luguniv.edu.ua/ вкладка «Оголошення» та у соціальній групі «В
контакті», адреса сторінки: https://vk.com/lnu_dp (сторінка факультету допрофесійної
підготовки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»).
Якісні фото надсилаються на електронну адресу picture_painting@mail.ru, одним листом із
темою "Конкурс" до 25.01.2016 року. Оригінали робіт висилаються поштою до 01.01.2016 р.
поштовим відправленням для організації підсумкової виставки на адресу: Луганська обл., м.
Старобільськ, пл. Гоголя,1. Інститут культури і мистецтв, Кафедра образотворчого мистецтва та
професійної майстерності. Всі конкурсні роботи, які беруть участь у конкурсі, не повертаються.
Кожен учасник прикріплює по три файли:
1) анкета учасника у форматі Word (файл необхідно підписати таким чином: Анкета_
Гречишкіна Єлізавета Андріївна);
2) файл з творчим завданням (живопис) у форматі jpeg (підписати файл необхідно таким
чином: Гречишкіна Єлізавета Андріївна /Назва роботи/живопис).
3) файл з творчим завданням (рисунок) у форматі jpeg (підписати файл необхідно таким
чином: Гречишкіна Єлізавета Андріївна /Назва роботи/рисунок).
Журі конкурсу затверджується ректором ДЗ «Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка».
Організаційний комітет має право не допустити надану роботу до участі у конкурсі за
порушення термінів подання матеріалів або роботи, які містять насильницький характер.
Нагородження переможців та їх учителів, керівників найбільш активних навчальних
закладів планується провести у період з 01 лютого по 10 лютого 2016 р.
Конкурс проводиться з метою:
- підтримки талановитої молоді, сприяння її самореалізації та творчому розвитку;
- розкриття власної думки графічними та живописними засобами; передачі емоційного стану та
свого ставлення до обраної тематики;
- системного вдосконалення навчального процесу;
- активізації пізнавальної діяльності учнів.

Завдання для учасників:
Виконання роботи за темою «Квітуча країна – щаслива родина!»
Матеріали для виконання живописного твору: акварель, гуаш, акрил, темпера, олія,
картон, полотно.
Матеріали для виконання графічного твору: олівець, кольорові олівці, фломастери,
сангіна, туш, білий або тонований папір, картон.
В роботі може бути використана комбінована техніка.
Формат А3. Подається 2 роботи: живописна та графічна, оформлені в паспорту.

Переможці та призери конкурсу визначаються за кількістю набраних балів, якщо робота
набирає:
- від 86 до 100 балів - I місце;
I місце надається роботі, яка чудово закомпонована, показана освітленість, автор
відчуває матеріал та вміло володіє ним, розкривається емоційний стан в роботі.
-

від 71 до 85 балів - IІ місце;
IІ місце надається роботі, яка чудово закомпонована, показана освітленість, автор до
кінця не відчуває матеріал та не зовсім вміло володіє ним, розкривається емоційний
стан в роботі.

-

від 55 до 70 балів, то присуджується III місце.
III місце надається роботі, яка непогано закомпонована, показана освітленість, автор до
кінця не відчуває матеріал та не зовсім вміло володіє ним, намагається розкрити
емоційний стан в роботі.

.
Контакти: 0501406014, 0502827866, 0994991980

Заявка
на участь у конкурсі творчої та обдарованої учнівської молоді з живопису та рисунку
Державного закладу
«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

«Квітуча країна – щаслива родина!»
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Дата народження
_________________________________________________________________________
Загальноосвітня (або позашкільна установа), коледж (повна назва та
адреса))__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Клас або назва гуртка
_________________________________________________________________________
Населений
пункт____________________________________________________________________
Назва роботи
(живопис)________________________________________________________________
Назва роботи
(рисунок)_________________________________________________________________
Контактна інформація учасника:
Домашня
адреса____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Мобільний
телефон__________________________________________________________________
Електронна
адреса____________________________________________________________________
Адреса сторінки в соціальних
мережах__________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по-батькові вчителя (керівника)
(повністю)________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Мобільний телефон
керівника________________________________________________________________

Електронна адреса
керівника________________________________________________________________

