
 

 

Положення 
про проведення районного конкурсу 

Фотоколажу старовинна архітектура Львова «Чарівний Львів» 
 

Мета конкурсу: вдосконалення навичок фотографії, пошук цікавих історичних 

об’єктів та пам’ятків архітектури, пам’ятників культури, парків у місті Львові. 

Виховання естетичного смаку у дітей, повага до історичного минулого свого міста, 

формування національно – патріотичного свідомості, почуття гідності та ціннісного 

ставлення вихованців до своєї держави. 

Організатори: Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів м. Львова 

   Будинок дитячої та юнацької творчості Шевченківського району м.       

Львова 

1. Час і місце проведення:  

1.1. з 31.01.22р. – 02.02.22р. реєстрація на конкурс до 17:00. Реєстрація 

учасників обов’язкова за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1nNYGY5ZcaXNB5Vif8qdkIcWN-

PSd4vu04e0y6_B3GgM/edit 

1.2. З 03.02.22р. – 11.02.22р. -  час для створення фото колажу.  Надсилання 

роботи фотоколажу на електронну скриньку: luchynetsmarta@gmail.com до 

13.02.2022р. 

1.3. 14.02.22р. – засідання журі в приміщенні БДЮТ Шевченківського району 

м. Львова ( вул. Грінченка, 4 А ). 

2. ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ  

1. Галина Синицька  – начальник відділу освіти, голова оргкомітету; 

2. Вікторія Мучульська - головний спеціаліст відділу освіти, заступник голови 

оргкомітету; 

3. Наталія Наконечна-Кравець – директор БДЮТ Шевченківського району м. 

Львова, голова комісії; 

4. Тетяна Марчук - заступник директора з НВР БДЮТ, заступник голови комісії; 

5. Наталія Шаповалова - заступник директора з НВР БДЮТ, член комісії; 

6. Аліна Войтович – завідувач відділом організаційно-масовим БДЮТ, член 

комісії; 

7. Марта Лучинець– культорганізатор БДЮТ, член комісії; 

8. Наталія Костенко – завідувач відділом методичним БДЮТ, член комісії. 

https://docs.google.com/forms/d/1nNYGY5ZcaXNB5Vif8qdkIcWN-PSd4vu04e0y6_B3GgM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1nNYGY5ZcaXNB5Vif8qdkIcWN-PSd4vu04e0y6_B3GgM/edit
mailto:luchynetsmarta@gmail.com


                               

3. Учасники конкурсу: учні та вихованці трьох вікових категорій: 

           -1-4 класи; 

           -5-8 класи; 

           -9-11 класи. 

4. Номінації конкурсу: вулички Львова, парки, пам’ятники, об’єкти архітектури. 

5. Вимоги до участі в конкурсі:  

5.1. На районний Конкурс представники закладів освіти районів подають до 2 

робіт ( з кожної номінації ), які виконані за допомогою техніки колаж.  

5.2. Роботи із номінацій подаються у форматі Jpeg.  

5.3. Розмір файлу вказувати 20 см – ширина, 30 см – висота.  

5.4. До кожного фотоколажу обов’язково додаються реальні фотографії 

які використанні у колажі,  з підписами вулиць, парків, об’єктів, пам’ятників.  

5.5. До роботи додається паспорт у Файлі ворд, на якому вказується назву 

закладу освіти, П.І.П. учня-виконавця, номінацію, клас, П.І.П. та посаду керівника 

роботи (вчителя), контактний телефон. 

5.6. Роботи учасників не оцінюватимуться членами журі, якщо: 

- Фото не будуть надіслання окремо до фотоколажу; 

- Фото які мають посилання на веб-сайти. 

5.7. Організаційні питання щодо участі у Конкурсі, за телефонами: Тетяна 

Марчук – 0635411369;  Марта Лучинець – 0635658358. 

5.8. Участь у Конкурсі є добровільною.  

6. Нагородження: переможці районного Конкурсу нагороджуються грамотами 

відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів ДГП ЛМР. 

 

 


