
 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про конкурс творчих робіт імені Героя Небесної Сотні  

Назара Войтовича 

«Значення Євромайдану для становлення демократичної  

Європейської України» 
 

1. Загальні положення 

 

1.1. Конкурс творчих робіт (далі – Конкурс) проводиться з метою вшанувати 

загиблих героїв та пропагувати цінності Євромайдану як основоположні для 

розбудови європейської країни та успішної інтеграції Української держави у 

спільний європейський простір. 

 

1.2. Конкурс організовується та проводиться Громадською організацією 

«Родина Героїв Небесної Сотні», яка об’єднує родини загиблих, в рамках 

проекту «Відзнаки Героїв» у партнерстві з Львівською національною 

академією мистецтв. Конкурс проводиться з метою вшанування пам’яті 

героїв Небесної Сотні, а також популяризації ідей життєствердності та 

патріотизму через створення творчих робіт, виконаних у техніках 

образотворчого та монументально-декоративного мистецтва (мозаїка, розпис, 

скульптура,  плакат та інші види і жанри, які транслюватимуть вказані ідеї як 

притаманні герою Небесної Сотні – Назарію Войтовичу – студенту із 

Тернопільщини, що захоплювався живописом, мозаїкою та історією України. 

 

2. Учасники конкурсу 

 

2.1. У Конкурсі можуть брати участь студенти 1-5 курсів Львівської 

національної академії мистецтв (далі – Учасник). 

 

2.2. Учасник може взяти участь у Конкурсі незалежно від рівня академічної 

успішності, наявності рекомендацій деканату, кафедр, отримання державних 

або інших видів стипендій, заохочень, рівня доходів тощо. 

 

3. Організаційний комітет і Конкурсна комісія Конкурсу 

 

3.1. Львівська національна академія мистецтв бере на себе зобов’язання 

сформувати Організаційний комітет Конкурсу. До складу Організаційного 

комітету Конкурсу (далі – Оргкомітет) входять вибрані члени. Оргкомітет 

забезпечує проведення Конкурсу: координує роботу членів Конкурсної 

комісії, веде листування з Учасниками Конкурсу та виконує інші обов’язки, 

покладені на нього згідно з цим Положенням. 

 

3.2. Конкурсна комісія розглядає, оцінює конкурсні роботи та визначає 

переможців Конкурсу. До складу Конкурсної комісії входять:  



Володимир Одрехівський, ректор ЛНАМ, професор, народний художник 

України;  

Роксолана Шафран, проректор з науково-педагогічної роботи ЛНАМ, канд. 

мистецтвознавства, доцент;  

Роман Яців, проректор з наукової роботи ЛНАМ, канд. мистецтвознавства, 

заслужений працівник культури України, доцент;  

Ігор Шумський, декан факультету образотворчого мистецтва та реставрації, 

професор, народний художник України;  

Галина Кусько, декан факультету декоративно-прикладного мистецтва, канд 

мистецтвознавства, доцент;  

Ярослав Скакун, завідувач кафедри монументально-декоративної скульптури 

ЛНАМ, професор, народний художник України;   

Любомир Медвідь, завідувач кафедри монументального живопису ЛНАМ, 

професор, дійсний член НАМ України, народний художник України;  

Роман Василик, завідувач кафедри сакрального мистецтва ЛНАМ, професор, 

народний художник України;  

Богдан Пікулицький, доцент кафедри графічного дизайну ЛНАМ, заслужений 

художник України; 

Юрій Войтович, Громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні» (за 

згодою). 

4. Порядок проведення Конкурсу 

 

4.1. Конкурс проводиться з 6 лютого 2017 року по 10 травня 2017 року в 3 

етапи: I етап (6 лютого 2017 року – 10 квітня 2017 року) – оголошення 

конкурсу та подання Учасниками конкурсних робіт; 

II етап (10 квітня 2017 року – 30 квітня 2017 року) – аналіз робіт учасників 

Конкурсною комісією та визначення фіналістів Конкурсу, 

III етап (1-10 травня 2017 року) – фінал Конкурсу, нагородження переможців. 

 

4.2. Нагородження грамотами та преміями фіналістів Конкурсу та основного 

переможця відбудеться у приміщенні Львівської національної академії 

мистецтв 10 травня 2017 року. 

 

 

5. Порядок подання та оформлення конкурсних робіт 

 

5.1. До розгляду Конкурсної комісії приймаються виключно індивідуальні, 

раніше не опубліковані творчі роботи. 

5.2. Для участі у Конкурсі необхідно: 

-  Подати творчі роботи у визначені терміни Оргкомітету. 

- До кожної конкурсної роботи має бути додана «Заявка на участь»,  та 

мотиваційний лист. 

5.3. Зміст роботи не повинен суперечити законодавству України. Роботи не 

повинні містити об’єкти права інтелектуальної власності, що не належать 

Учаснику, жодним чином не порушувати вказаних прав третіх осіб. 



Категорично забороняється використовувати чужі роботи, фрагменти робіт 

чи ідеї (повністю чи частково). У разі невиконання цієї умови робота 

відсторонюється від участі в Конкурсі. 

5.4. Конкурсні роботи необхідно надіслати для розгляду Конкурсною 

комісією до 23.00 год. 10 квітня 2017 року. 

5.5. На додатковому аркуші слід зазначати прізвище, ім’я та по-батькові 

Учасника. 

5.6. Роботи, які не відповідають вимогам, розглядатися не будуть. 

5.7. Роботи, які відхилені Конкурсною комісією, повертаються авторам у 

термін не пізніше 10 днів.  

 

6. Нагороди переможців Конкурсу 

 

6.1. Фіналісти Конкурсу будуть нагороджені грамотами та цінними призами. 

Переможець Конкурсу отримує грошову премію у розмірі 500 євро. Робота 

переможця стає власністю ГО «Родина Героїв Небесної Сотні».  

 

7. Інші умови 

 

ГО «Родина Героїв Небесної Сотні» та Організаційний комітет 

Конкурсу залишають за собою право використовувати конкурсні роботи в  

некомерційних цілях і без виплати грошової винагороди автору, але з 

обов’язковим зазначенням імен автора; проведення на території України 

соціальних рекламних кампаній, створених на базі конкурсних робіт, 

розповсюдження соціальної рекламної продукції в установах загальної і 

професійної освіти; відтворення робіт для потреб Конкурсу і з метою його 

реклами, для показу по телебаченню, для розміщення в пресі, в інтернеті.  

 

 


