
                                                                                  Затверджую 

 

                                  Директор  КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»            С.Опенько 

                                                                                                                                  

                                                                                              _________ 2021р. 
 

                                                  УМОВИ 

проведення обласної виставки- конкурсу декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»  у 2021 році 

 

                           1.Мета виставки-конкурсу 

-  підбиття  підсумків роботи  гуртків декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва закладів позашкільної освіти  області; 

- подальший розвиток декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва 

серед учнівської молоді; 

 - виховання в учнів засобами мистецтва любові і поваги до народних 

традицій та рідного краю. 

  

                            2.Місце та час проведення  

          Обласна виставка-конкурс проводиться  КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ»   

щорічно у квітні-травні та є відбірковим  ІІ етапом  Всеукраїнської виставки-

конкурсу  «Знай і люби свій край».  

        Загальне керівництво виставкою- конкурсом здійснюється комунальним 

закладом Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді». 

  Документи на експонати подаються у форматі онлайн з 15 квітня до 

23 квітня  2021 року за ел.адресою : locnttum@gmail.com. 

                           3.Учасники виставки-конкурсу 

        Для участі в обласній виставці-конкурсі запрошуються  школярі та 

учнівська молодь закладів загальної середньої та 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 спицями і гачком; 

         - вироби і композиції з соломки; 

         - вироби з тіста; 

         - вироби зі шкіри;  

         - народна лялька; 

         - м‘яка іграшка; 

         - писанкарство; 
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           - декоративний розпис, народний живопис; 

            - паперова пластика, орігамі; 

            - 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 районні, міські  виставки як І етап Всеукраїнської виставки-

конкурсу. 

       За  комплектацію, відбір творчих робіт учнів на обласну виставку-

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

СЮТ.  

       Роботи повинні відповідати вимогам конкурсу та мати супровідну 

документацію: 

- заявку на участь у виставці-конкурсі (додаток 1); 

- паспорт експоната чи розробки (додаток 2); 

- 2 фотографії (додаток 3); 

- заявки та додатки 1,2,3 надіслати на електронну пошту: 

locnttum@gmail.com  

      Експонати, що не відповідають умовам виставки та брали участь у 

минулих роках, до участі в конкурсі не допускаються. 

     Від одного закладу освіти приймається не більше 7 робіт , бажано з 

різних розділів (номінацій). 

     Підбиття підсумків обласної виставки-конкурсу та нагородження 

переможців грамотами КЗ ЛШОР «ЛОЦНТТУМ» у форматі онлайн на 

вказану в заявці електронну адресу. 

 

                    6. Журі та оцінювання робіт 

      До роботи журі залучаються спеціалісти, викладачі  Львівського коледжу 

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

      Роботи оцінюються у кожній віковій групі та номінації окремо за такими 

критеріями: 

-техніка виконання; 

-композиція; 

-оригінальність задуму; 

- актуальність 

    Учасники виставки-конкурсу, які отримали призові місця, нагород-

жуються грамотами  КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» та братимуть участь  у 

Всеукраїнській виставці-конкурсі «Знай і люби свій край» у  Києві.  

Про  підсумки обласної виставки-конкурсу буде повідомлено окремим 



листом і підсумковим наказом  на електронну пошту СЮТ, (Ц)БДЮТ,  

ЦНТТУМ, вказаних у заявці.                                                     

                                                                                          

                                                                                                            додаток  1 

                                             ЗАЯВКА 

на участь в обласній виставці-конкурсі декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва  “Знай і люби свій край”  

      від____________________________(район, місто)* 

 

 

* Просимо звернути увагу на правильне написання назви закладу освіти та 

його територіальної приналежності (місто, район, ОТГ) 

  

              Директор                                            підпис                                                                                                                         

                                                                                                             

                                                                                                               додаток 2 

 

                                             Паспорт № 

 

Назва експоната (розробки) ____________________ 

Розділ_________________________ 

Короткий опис експоната: матеріали, техніка виконання___________ 

 __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

П.І. учня __________________________________________________  

Вік____________________________ 

     Назва гуртка____________________ 

     Заклад освіти, де працює гурток ___________________________  

     _______________________________________________________ 

     

     П.І.Б.  e-mail,  тел. керівника гуртка_________________________ 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

№ 

 

Назва 

експоната 

Назва 

розділу 

експозиції 

(номінація) 

П.І. учня, 

вік (клас) 

Назва 

закладу 

освіти 

 

Назва 

гуртка 

Керівник  

П.І.Б, 

тел. 

e-mail 

 

1       

2       

3       

4       

5       



                                                                                                         додаток  3 

 

                                    Вимоги до фото 

 

     На кожну роботу потрібно  2 фотографії з різних ракурсів, розмір файлу 

не повинен перевищувати 5 Мб, в імені файлу вказати назву роботи, 

П.І.автора, назву закладу освіти 

                                    

 

Взірець:    

                               

Квіти, Мирошенко Сергій 

Золочівська СЮТ, jpg          
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