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  20.11.2018.    № 01-15/343 
  
 

 
 
Про проведення обласного етапу  
Всеукраїнського конкурсу з  
новорічної флористики  
“Новорічна композиція” 

 
Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 

18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про затвердження Плану обласних та участі 
у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах дітей та 
учнівської молоді на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та 
Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік”, комунальний заклад 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) повідомляє про організацію та проведення в 
листопаді – грудні 2018 року обласного етапу Всеукраїнського конкурсу з 
новорічної флористики “Новорічна композиція” (далі – Конкурс). 

З  положенням Конкурсу можна ознайомитися на сайті Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (далі- НЕНЦ) 
http://nenc.gov.ua).  

Конкурс проводиться за номінаціями: 
 Стилізована ялинка; 
 Новорічний букет; 
 Новорічна композиція; 
 Новорічний вінок; 
 Сюжетна композиція; 
 Новорічна картина чи колаж; 
 Новорічний подарунок. 

Керівнику органу управління освітою 
Директору районної/міської СЮН/ЕНЦ  
Керівнику об’єднаної територіальної 
громади 
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Просимо розглянути можливість участь у даному Конкурсі.  
Звертаємо увагу на необхідність чіткого дотримання наступних 

вимог:  
1. Роботи, подані на конкурс, повинні мати заявку, супроводжуватися 

етикеткою. Форма заявки та етикетки додається (додатки 1, 2)  
2. Розмір робіт не має перевищувати 50х50х30 см. Максимальний формат 

робіт в номінації “Новорічна картина чи колаж” – А-3.  
3. Кількість робіт від району, міста, громади не повинна перевищувати  

7 робіт ( по одній у кожній номінації ).  
Роботи необхідно надати до КЗО “ОЕНЦДУМ” (м. Дніпро, 49094, 

вул. Мандриківська, 80) до 10.12.2018 р. 
Також до 10.12.2018 року необхідно надіслати на електронну пошту 

dneprunnat@ukr.net заявку та фото наданих робіт. 
Роботи, що не відповідають вищезазначеним вимогам, розглядатися не 

будуть. 
Найкращі роботи будуть відібрані та відправлені для участі у 

Всеукраїнському конкурсі з новорічної флористики “Новорічна композиція” на 
базі НЕНЦ (м. Київ). 

Забрати роботи необхідно з 20 січня до 1 лютого 2019 р, 
Роботи, які не будуть забрані в цей термін, зберігатися не будуть. 

 
 
 
З повагою, 
Директор             Ю.Ф.ПЕДАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крикун Г.В. (095)2133390 
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Додаток 1 
до листа комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді 
   20.11.2018.   № 01-15/343 

 
 

Зразок етикетки 
 

Назва роботи: Зимова казка 
Номінація: Новорічний букет 
Виконавець: Іванов Іван 
Вік : 10 років 
Школа, клас: учень 4класу Комунального 
закладу освіти «Середня загальноосвітня 
школа №76» Дніпровської міської ради  
Вихованець комунального закладу освіти 
«Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді» 
Дніпропетровської обласної ради 
Керівник: Петров Петро  Петрович 
 (099)999-99-99 
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Додаток 2 
до листа комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді 
   20.11.2018.    № 01-15/343 

 
 
 
 

Зразок заяви 
 

Заява 
на участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу з 

новорічної флористики “Новорічна композиція” 
 
 

№
 

з/
п Назва 

роботи 
номінація Виконавець, 

вік 
Школа, клас Позашкільний 

навчальний заклад  
Район, 
місто 

1 «Зимова 
казка» 

Новорічний 
букет 

Іванов Іван ,  
10 років 

 

Учень 4класу 
Комунального 
закладу освіти 
«Середня 
загальноосвітня 
школа №76» 
Дніпровської 
міської ради  

 

Комунальний 
заклад  освіти 
«Обласний 
еколого- 
натуралістичний 
центр дітей та 
учнівської 
молоді» 
Дніпропетровської 
обласної ради 

 

м.
 Д

ні
пр

о 

2 «Диво-
ялинка» 

Стилізована 
ялинка 

Кучер 
Аліна,  

13 років 

Учениця 
7класу 
Комунального 
закладу освіти 
«Середня 
загальноосвітня 
школа №76» 
Дніпровської 
міської ради  

 

Комунальний 
заклад  освіти 
«Обласний 
еколого- 
натуралістичний 
центр дітей та 
учнівської 
молоді» 
Дніпропетровської 
обласної ради 

 

м.
 Д

ні
пр

о 

 


