
 

                                                                                                   Затверджую  

 

                                                                Директор КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» 

                                                                                                 С.Опенько                                                                    

                                                                                 «____»______2018 р. 

                                            УМОВИ 

проведення обласної виставки- конкурсу декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва “Знай і люби свій край” 

 

                           1.Мета виставки-конкурсу 

-  підбиття  підсумків роботи  гуртків декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва, творчих об’єднань учнів; 

- підтримка й розвиток декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва; 

 - виховання в учнівської молоді любові і поваги до народних традицій та 

рідного краю. 

  

                            2.Місце та час проведення  

          Обласна виставка-конкурс проводиться щорічно у приміщенні КЗ ЛОР 

«ЛОЦНТТУМ» та є відбірковим етапом до участі у Всеукраїнській виставці- 

конкурсі «Знай і люби свій край» і приурочена до Дня захисту дітей. 

  Експонати подаються до 28 квітні  2018 року за адресою :  

м. Львів, вул.І.Франка 133, тел. (032) 276-42-70. 

         Підбиття підсумків та нагородження переможців у травні місяці. 

         До роботи журі залучаються спеціалісти, викладачі  Львівського 

коледжу ім.І.Труша, народні майстри та працівники Центру. 

                           3.Учасники виставки-конкурсу 

        Для участі в обласній виставці-конкурсі запрошуються  школярі та 

учнівська молодь закладів загальної середньої освіти та вихованці закладів 

позашкільної освіти.  Вік учасників  7-11 р. та 12-16 р. 

                           4.Розділи виставки-конкурсу 

          Конкурс проводиться  з таких розділів (номінацій): 

1. Декоративно-ужиткове мистецтво: 

         -художнє різьблення по дереву; 

         -гончарство та художня кераміка; 

         -художнє плетіння, ткацтво; 

         -художня вишивка; 

         - вироби і композиції з соломки; 

         - народна лялька; 

         - м‘яка іграшка; 

         - писанкарство; 

          

 

 



 

 

            -декоративний розпис, народний живопис; 

            - паперова пластика, оригамі; 

            - витинанки; 

            - ізонитка; 

            - бісерне плетіння; 

            - інші техніки виконання. 

    2. Образотворче мистецтво: 

            - графіка; 

            - живопис; 

            - батик 

                    5. Умови проведення виставки-конкурсу 

        Обласній виставці-конкурсу учнівської молоді  «Знай і люби свій край»  

передують шкільні (січень ), районні (міські) – (лютий) виставки. 

       За  комплектацію, підбір експонатів та їх доставку на обласну виставку-

конкурс відповідальність несуть міські, районні  БДЮТ, ЦДЮТ , ЦНТТУМ, 

СЮТ. Експонати  повинні відповідати наступним  вимогам: 

- наявність заявки на участь у виставці-конкурсі (додаток 1); 

- наявність паспота експоната чи розробки (додаток 2); 

- маркування (додаток 3); 

- електронний варіант додатків 1,2,3 на електронну пошту: 

locnttum@gmail.com  

      Експонати, що не відповідають умовам виставки та не мають належної 

супровідної документації, не розглядаються. 

     На виставку-конкурс подається  до 7 робіт від одного закладу освіти. 

     Експонати, відібрані для презентації  на Всеукраїнську виставку, 

повертаються через 1 рік. 

     Збереження і повернення експонатів гарантується. 

                     6. Підбиття пісумків, визначення переможців  

      Журі визначає кращі творчі роботи учнів у кожному  розділі виставки-

конкурсу. 

     Учасники виставки-конкурсу, які зайняли призові місця, нагороджуються 

грамотами  КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ». Відзначені роботи будуть презентовані 

на Всеукраїнській виставці-конкурсі у м Києві.  

      Про  підсумки обласної виставки-конкурсу буде повідомлено окремим 

листом і підсумковим наказом  на електронну пошту рай(міськ) відділів 

освіти  та при наявності електронної адреси  БДЮТ,  ЦНТТУМ. 

     

                                                                                                                     

 

 

 

 

                                                                                                               



                                                                                                        Додаток  1 

 

                                             ЗАЯВКА 

на участь в обласній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва  “Знай і люби свій край”  

      від_____________________________________ 

 

 

  

 

Директор                                                             __________________ 

                                                                                         (підпис) 
М.П. 
 

 

                                                                                                               Додаток 2 

 

                                             Паспорт 

 

1. Назва експоната____________________ 

2. Номінація_________________________ 

3. Техніка виконання, матеріал____________________________________ 

4. П.І.Б.учня (нів)_______________________________________________ 

5. Вікова категорія________________ 

6. Назва гуртка______________________________  

7. Назва закладу освіти___________________________________________ 

8. Поштова адреса з індексом______________________________________ 

9. П.І.Б.керівника_______________________________________________ 

10.  e-mail,  тел.закладу ___________________________________________ 

 

                Директор                                                             __________________ 

                                                                                                        (підпис) 
                      М.П                                                                

 

 

 

 

 

№ 

 

Назва 

експоната 

Назва 

розділу 

експозиції 

П.І.Б. 

учня, 

вік 

Назва 

закладу 

освіти 

 

Назва 

гуртка 

Керівник  

П.І.П, 

тел. 

e-mail 

 

1       

2       

3       

4       

5       



                                                                                                         Додаток 3 

                                    

 

                                              Маркування 

 

Розміри етикетки:   10 см х 4 см 

Шрифт                     14 

Порядок заповнення:  назва експоната 

                                      П.І. автора, вік  

                                      назва навчального закладу 

                                      адреса 

                                      П.І.П.керівника гуртка 

 

 

Взірець:    

                               

         Вишитий рушник 

автор: Карпа Ірина, 15 р. 

Дрогобицький БДЮТ 

адреса:  82100, м.Дрогобич, 

вул.Трускавецька, 49 

керівник: Галущак І.М.   
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