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МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ   УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Н А К А З

05.10.2017 р.
Львів
№ 07-01/490
Про проведення обласного конкурсу
молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої
З метою активізації виховної роботи серед молоді, розвитку інтелектуального
потенціалу України, покращення роботи з обдарованою молоддю, виявлення та
підтримки молодих талановитих прозаїків, видання їхніх перших творів

	Провести обласний конкурс молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої (далі - Конкурс) у два етапи:

1.1. І (відбірковий) - заочний етап - з 30 жовтня до 30 листопада 2017 року – у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах області
1.2. II (підсумковий) - обласний етап - з  01 до 11 грудня 2017 року
	Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої (додається).
	 Затвердити склад журі та оргкомітету (додатки, 1, 2).
	 Підбиття підсумків обласного конкурсу молодих прозаїків імені Катрі
Гриневичевої провести до 11 грудня 2017 року
	 Керівникам органів управління освітою:

5.1. Інформувати загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади про
І (відбірковий) заочний тур обласного конкурсу юних прозаїків імені Катрі
Г риневичевої
5.2. До 30 листопада 2017 року надіслати роботи переможців І туру в кожній
номінації (в електронному та друкованому вигляді) та заявку на участь на адресу:
79000, м. Львів, вул. Коперника, 42, КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді», каб 22.
	Переможців обласного конкурсу молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої нагородити дипломами департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації.
	Фінансування обласного конкурсу молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої провести за рахунок коштів КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
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8. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника відділу дошкільної, загальної середньої освіти, соціального захисту, позашкільної та виховної роботи   Г. В. Яворовську.      

Директор	 								                                                                                       Л. Мандзій


НАКАЗУЮ:

Затверджено
наказом департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
від 05.10. 2017 р. № 07-01/490

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс молодих прозаїків
імені Катрі Гриневичевої

1. Мета і завдання
Метою конкурсу молодих прозаїків імені Катрі Гриневичевої (далі - Конкурс) активізація виховної роботи серед підростаючого покоління, розвиток інтелектуального
потенціалу молодого українства, популяризації місцевого літературного краєзнавства, виявлені та підтримка юних талановитих прозаїків, видання їхніх дебютних творів.
1.2. Завдання конкурсу:
	створення інтерактивного творчого середовища на основі використання сучасні
інформаційно-комунікаційних технологій для задоволення інтелектуальних потреб обдаровані дітей та молоді;
	підтримка талановитих прозаїків-учасників Конкурсу шляхом популяризації їхніх творів у дитячих, юнацьких журналах, газетах, на радіо та телебаченні;
	поглиблення знань підростаючого покоління з української мови та літератури;
	розвиток творчих здібностей учнів;
	сприяння журналістсько-письменницької діяльності молоді;
	популяризація Конкурсу серед молоді України та зарубіжжя;
	співпраця навчальних закладів та громадських організацій.

2. Місце та час проведення
2.1 Конкурс проводиться у м. Львові та Львівській області. До участі у Конкурсі пр
бажанні запрошуються учні інших областей України та держав.
2.2. Творчі роботи на Конкурс приймаються з 30 жовтня до 30 листопада 2017 року з
адресою: 79000, м. Львів, вул. Коперника, 42, КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія нау
учнівської молоді», каб. 22.
Керівництво та організація конкурсу
 Загальне керівництво організацією та проведення конкурсу здійснює Львівська
обласна організація «Товариство українок імені Ольги Басараб».
3.2. Для проведення Конкурсу створюється організаційний комітет, до складу якого
запрошуються представники департаменту освіти і науки Львівської обласної державної
адміністрації, входять члени Львівської обласної організації «Товариство українок імені Ольги Басараб» та працівники КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді».
3.3. До участі в організації Конкурсу залучаються відділи освіти райдержадміністрацій та міст обласного значення, обласні організації Спілки письменників, Спілки журналістів України інші творчі спілки та громадські організації
Учасники конкурсу
Учасниками конкурсу можуть бути учні загальноосвітніх та вихованці позашкільню
навчальних закладів м Львова, Львівщини, областей України та зарубіжжя двох віковю
категорій: молодшої (від 10 до 14 років) та старшої (від 15 до 18 років).
Умови проведення
5.1. Для проведення Конкурсу створюється організаційний комітет (далі - оргкомітет), ще
здійснює підготовку, проведення та підведення підсумків.
Оргкомітет:
визначає дату проведення Конкурсу;
	формує журі конкурсу та організовує його роботу;
	систематизує роботи учасників Конкурсу;
	готує та надає інформацію про проведення й підсумки Конкурсу;
	здійснює контроль за видруком книг, буклетів, дипломів, подяк.
Журі:
забезпечу є оцінювання творчих робіт конкурсантів;
	підводить підсумки та визначає переможців Конкурсу;
	рекомендує роботи переможців Конкурсу до публікації в юнацьких та молодіжних
журналах, альманахах, газетах
Електронна адреса оргкомітету: kongrynevicheva@gmailcom
Телефони для довідок: 097-496-05-59, 03-44-23-17 - Ярослава Ваврисевич, засновник і координатор конкурсу.
6. Порядок проведення конкурсу
Інформаційні матеріали конкурсу розміщуються на освітньому порталі Львівщини та сайті та Львівської обласної організації «Товариство українок імені Ольги Басараб»
urkwomanatua.
	Конкурс проводиться у два етапи. І (відбірковий) - заочний; II (підсумковий) – обласний етап.
	Роботи конкурсантів мають відповідати вимогам, зазначеним у наступному розділі.
	До робіт, на окремому аркуші, додаються інформаційні матеріали-відомості про автора: (прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, домашня адреса, місце навчання, контактний телефон, електронна пошта, коротка творча біографія, якісна фотографія (підписана).
6.5. Роботи конкурсантів подаються на електронну адресу: kongrynevicheva@ gmail.com або на адресу: 79000, м. Львів, вул. Коперника, 42, КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді», каб. 22.
7.Структура, жанр творів та їх оцінювання
7.1.Роботи учасників Конкурсу мають відповідати вимогам до прозових жанрів (оповідання, казка, есе, новела, нарис).
7.2. Журі не розглядатиме робіт, друкованих раніше.
7.3. Конкурсні роботи друкуються у форматі А-4 (інтервал - 2, шрифт - 14 Times Nev
Roman, надаються на електронних носіях (не більше аркушів), CD-диски обов’язково підписані
7.4. Роботи оцінюються за двадцятибальною шкалою (враховуються оригінальність, творче мислення, підхід до вибору жанру, композиція та ін.).
8. Визначення переможців, нагородження переможців та відзначення учасників
8.1.  Переможці конкурсу визначаються журі у двох вікових категоріях (старшій та молодшій за кількістю набраних балів.	
8.2. Переможець, який набирає найбільшу кількість балів, нагороджується призом «Золоте перо».
8.3. У випадку рівної кількості балів кількох учасників переможцем у визначеній категорії той, хто набрав більшість голосів членів журі. Учасник, який набрав меншу кількість голосі журі, нагороджується заохочувальним призом.
8.4. Переможці нагороджуються дипломами I, II та III ступенів і нагородними знаками.
8.5. Усі учасники Конкурсу на підставі рішення журі відзначаються подяками
8.6. Урочисте нагородження переможців Конкурсу та відзначення його учасників
відбувається у м. Винники (дата, час оголошуються додатково).
8.7. Твори переможців конкурсу журі рекомендує до друку в журналах «Світ дитини», «Сто талантів», «Дзвін», газетах «Високий замок», «Основа», для висвітлення у літературних
передачах, програмах на радіо та телебаченні
9.Фінансування конкурсу
9.1.Фінансові витрати на друкування матеріалів Конкурсу (книга творів Катрі Гриневичевої,  дипломи, подяки) та виготовлення нагородних знаків здійснюються за рахунок коштів КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук учнівської молоді»
9.2. Інші фінансові витрати (організаційні; видрук буклетів, банерів, афіш, запрошень
художня література у подарунок конкурсантам)) - за рахунок спонсорської підтримки.


Додаток 2
до наказу департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
від 05.10.2017 р № 07-01/490
Склад оргкомітету конкурсу молодих прозаїків
імені Катрі Гриневичевої
Голова оргкомітету:
Ярослава Ваврисевич - доцент, д-р філософії Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
голова Львівської обласної організації «Товариство українок ім. Ольги
Басараб», засновник і координатор конкурсу.
Члени оргкомітету:
Надія Гербовка - журналіст, заступник начальника відділу інформації та
зв’язків з громадськістю Львівської обласної ради, член ЛОО «Товариство
українок ім. Ольги Басараб», заступник голови оргкомітету.
Іванна Бородчук - директор КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала академія наук
учнівської молоді»
Любов Мельник - головний спеціаліст департаменту освіти і науки ЛОДА.
Стефанія Гілета - голова осередку «Союзу українок» м. Винники.
Лариса Лугова - директор Львівської обласної бібліотеки для дітей
Андрій Петришин - керівник творчо-видавничої групи.
Юрій Чеков - заслужений діяч мистецтв України, режисер конкурсу
Олена Кордоба - журналіст, член ЛОО «Товариство українок ім.О. Басараб».
Христина Іваніків - журналіст, член ЛОО «Товариство українок ім.О. Басараб».
Білохвастова Надія - директор «Копі-центр».
Додаток 1
до наказу департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
від 05.10.2017 р № 07-01/490

Склад журі Конкурсу молодих прозаїків
імені Катрі Гриневичевої
Голова журі:
Богдан Тихолоз - канд філол. наук, доцент, заступник декана факультет
журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою).
Члени журі:
Надія Черкес - канд філол. наук, доцент кафедри українознавства ЛНУ імені Данила Галицького, письменниця.
	Людмила Поляєва-Чижович - письменник, Львівська обласна бібліотека для дітей, член української асоціації письменників Західного регіону.
	Оксана Сайко - письменниця.
	Зиновій Суходуб - журналіст, письменник, член національної спілки
письменників, львівське радіо
	Дмитро Сапіга - директор державного видавництва «Каменяр».
	Назар Федорак - канд філол. наук, доцент кафедри української
літератури ім. акад. М. Возняка.
	Орися Хом’як - журналіст газети «Високий замок».
	Наталія Миронюк - журналіст, режисер, завідувач відділу редакції
музичних програм ЛОДТРК.
	Юрій Коваль - письменник, головний редактор журналу «Дзвін»
	Богдана Климець - вчитель української мови та літератури Львівської гімназії ім. В. Симоненка
	Ольга Войцик - вчитель української мови та літератури, методист
Львівської академічної гімназії.
	Андрій Дрозда - літературний критик, публіцист.
	Василь Стефак - письменник, прозаїк, лауреат премій ім. Б. Лепкого
Р. Федоріва.
	Мар’яна Гірняк - літературознавець, к.філол.н, доцент кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства ЛНУ ім. І. Франка
	Соломія Онуфрів - журналіст, канд. філол. наук, доц. кафедри української преси факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка


