
Всеукраїнський конкурс рисунку ім. Т. Драгана 

«Енергія хисту» 
відбудеться 

1 квітня 2023 р.  

Початок конкурсу о 10.00 год. 
 

До участі в конкурсі запрошуються студенти мистецьких 

навчальних закладів:  ОПС «фаховий молодший бакалавр», ОС 

«бакалавр»  

(по два-три учасники з номінації). 
 

Конкурс проводиться за такими  номінаціями: 

- портрет 

- рисунок оголеної фігури 

- творчий натюрморт 
 

Конкурсу всіх трьох номінаціях проходитиме одночасно. 

На виконання роботи надається 6 академічних годин з перервою 30 хвилин.  

Учасники конкурсу забезпечуються папером.  

 

Реєстрація і заїзд учасників - 01 квітня з 9.00 год. до 10 год.. 

 

Заявки на участь приймаються до 25 березня (разом з інформацією про 

супроводжуючих викладачів, час прибуття та інші деталі). 

Проживання учасників та супроводжуючих викладачів (один викладач 

від закладу) безкоштовне. 

Прізвища учасників зашифровуються і відкриваються після закінчення 

роботи журі. 

Встановлюються по три премії на всі номінації. Журі має право 

присуджувати не всі премії . 

Контактні телефони:       Адреса коледжу: 

(032) 276-14-84, 275-07-71     79011, 

e- mail: artcollege@mail.lviv.ua     м. Львів, 

Роюк-Багринівська О. 3.      вул. Снопківська, 47  

 (066)-27-17-00-4 

 

mailto:artcollege@mail.lviv.ua


УМОВИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 

РИСУНКУ ім. Т. Драгана  
«Енергія хисту» 

Конкурс відбудеться 01 квітня о 10.00 год. 

Конкурс проводиться одночасно за трьома 

номінаціями: 
 

- портрет - 6 академічних год. 

- рисунок оголеної фігури- 6 академічних год. 

- творчий натюрморт - 6 академічних год. 
 

Реєстрація учасників - 01 квітня 

з 9.00 год. до 10 год. 
 

Вибір матеріалу довільний. 
(олівці, вугілля, пастель) 

Учасники конкурсу забезпечуються 

рисунковим папером Ф-90х64 – оголена фігура 

 Ф-60х40- - портрет 

 Ф-60х40- - творчий 

натюрморт 
Переможці конкурсу отримають грошові премії, пам’ятні подарунки  В 

трьох номінаціях встановлюються 3 премії: І премія 600 грн., ІІ премія 500 

грн., III премія - 300 грн. 

 

ЖУРІ КОНКУРСУ: 

Коцовська О. В. - голова журі, в.о. директора коледжу, викладач вищої 

категорії, викладач-методист. 

Члени: 

Роюк-Багринівська О. 3. - голова предметної комісії рисунку, викладач вищої 

категорії, викладач- методист; 

Ляхович О. О. - викладач вищої категорії, викладач-методист; 

Трубега Н. М. - викладач вищої категорії, викладач-методист; 

Кузьмич І.Р. - викладач вищої категорії. 



Метою конкурсу є стимулювання обдарованих студентів та 

популяризація здобутків мистецьких навчальних закладів у методиці 

викладання рисунку. 

 

Конкурс проводиться за трьома номінаціями — «Портрет», 

«Рисунок оголеної фігури», «Творчий натюрморт» відбувається в 

один день і триває 6 академічних годин (з перервою 30 хв).  

«Портрет»- передати характерну особливість форми голови 

людини. 

«Рисунок оголеної фігури» - виявити образний характер 

натури з виразними пропорціями. 

«Творчий натюрморт». Передати композиційну графічну 

виразність натюрморту. Відобразити гармонійну цілісність 

стилізації предметів. Виявити ритмічне узагальнення чорно-білих 

фактурних площин у натюрморті 

Журі конкурсу призначається директором коледжу і 

складається з викладачів коледжу. 

Прізвища учасників конкурсу зашифровуються i 

відкриваються після завершення роботи журі. 

В трьох номінаціях встановлюється 3 премії ( I, II, III). 

Журі має право присуджувати не всі премії. Розміри премій 

визначаються для кожної номінації окремо. 

Після проведення конкурсу і присудження премій буде 

організована виставка робіт- переможців конкурсу. 


