


Умови проведення 

обласного конкурсу-виставки «Квітковий вернісаж»  

  

1. Загальні положення 

              1.1. Обласний конкурс-виставка «Квітковий вернісаж» проводиться  КЗ ЛОР 

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» щорічно 

з метою виховання в них любові до прекрасного та бережливого ставлення до природи. 

             1.2. Завданнями конкурсу є: 

-  навчити учнів глибше розуміти природу; 

-  бачити та знаходити прекрасні та неповторні її барви, навчити розуміти мову квітів; 

-  втілювати свої думки, мрії, бажання у спеціально підібрані квіти, правильно читати та 

розуміти гаму барв;  

-  навчити створювати високохудожні букети;  

-  поглибити знання учнів з флористики та аранжування. 

2. Організатори Конкурсу-виставки 

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації  та КЗ ЛОР 

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

3. Учасники Конкурсу-виставки 

3.1. До участі у конкурсі запрошуються школярі закладів загальної, середньої та 

позашкільної освіти. 

4. Вимоги до виконання творчих робіт 

4.1. Конкурс-виставка «Квітковий вернісаж» проводиться щорічно в ІІІ  етапи: 

               І етап – березень-травень (в закладах загальної, середньої та позашкільної 

освіти); 

              ІІ етап – вересень  (виставки ОТГ, міські і районні); 

             ІІІ етап – кінець вересня (обласний конкурс-виставка «Квітковий вернісаж» на 

базі КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ»).   

4.2.Конкурс-виставка «Квітковий вернісаж» проходиться за номінаціями: 

- листівки з міні букетом,  

- композиції із сухоцвітів,  

- еко-декор (картини). 

- «Дари осені» (із використанням овочів, фруктів, насіння і т.п.).  

-    букети та композиції із живих квітів. 

Створення букетів, композицій розміром не більше 30 см х 40 см. 

4.3. До кожного експонату додається етикетка розміром 13 х 9 см, в якій зазначається: назва 

експонату, прізвище та ім’я учня, вихованця (повністю), клас, школа (гурток, позашкільний 

заклад), прізвище, ім’я, по батькові вчителя, керівника гуртка (повністю). 

5. Критерії оцінювання   

 Оцінювання здійснюється за наступними критеріями: 

- відповідність обраній темі; 

- художній рівень та індивідуальність виконання; 

- оригінальність; 

- композиційна досконалість; 

- якість виконання. 

6. Підведення підсумків Конкурсу-виставки та нагородження переможців. 

6.1.Журі визначає переможців  у кожній номінації. 

6.2.Автори робіт, які зайняли у конкурсі призові місця, нагороджуються дипломами   КЗ ЛОР 

«ЛОЦЕНТУМ».  



З А Я В К А 

переможців  ТГ, міського, або районного конкурсу 

на участь в обласному конкурсі -  виставці «Квітковий вернісаж» 

 

 

Номінація Прізвище, 

ім′я,   

учасника 

(повністю) 

Клас, 

 гурток 

Школа, район, 

позашкільний 

навчальний 

заклад 

(розбірливо та 

правильно) 

Прізвище, 

ім′я, по 

батькові 

керівника 

(повністю) 

листівки з міні 

букетом  
 

         

композиції       

із сухоцвітів 

 

    

еко-декор 

(картини) 

 

    

«Дари осені»  
 

 

    

букети та 

композиції  із 

живих квітів   

    

 

 

 

Керівник   

  _______________________________                        прізвище, імя, по батькові 

  _______________________________                        посада 

  _______________________________                        контактний телефон   

 

 


