
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  
“ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 
 

вул. Мандриківська, 80, м. Дніпро, 49094, тел/факс 8(056) 720-90-60 
e-mail:  dneprunnat@ukr.net, http ://www.dneprunnat.dp.ua,  код ЄДРПОУ 02139966 

  

____________________ 

   22.11.2022.     №01-15/211 
 
 

Про проведення обласного конкурсу 
“Новорічна композиція” 

 
На виконання регіональної цільової соціальної програми “Освіта 

Дніпропетровщини до 2024 року” (зі змінами), затвердженої рішенням 
Дніпропетровської обласної ради від 21.12.2012 року № 389-17/VI, з метою 
формування у дітей та молоді екологічної свідомості, бережливого ставлення 
до природи, розвитку творчих компетенцій, Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації та комунальний заклад 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) повідомляють про організацію та проведення в 

листопаді – грудні 2022 року обласного конкурсу “Новорічна композиція” 
(далі – Конкурс). 

Конкурс проводиться за номінаціями: 
 Стилізована ялинка; 
 Новорічна композиція; 
 Новорічний вінок; 

Просимо розглянути можливість участі здобувачів освіти закладів освіти  
у даному Конкурсі.  

Умови проведення Конкурсу додаються (додаток 1). 
Звертаємо увагу на необхідність чіткого дотримання наступних вимог:  

1. Реєстрація учасників відбувається за посиланням  
до 10 грудня 2022 року: 

Індивідуальні роботи 
https://docs.google.com/forms/d/1tDtY6ZTejfboXLsOJq4sVPrNNxjJCQJ8fA4

P8ho_b7E/edit 
Колективні роботи 

Керівникам закладів освіти 
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https://docs.google.com/forms/d/10zlM_Di7HovJ2fSWJT5jCBQt-
wNMe_umn7dSxGRAdNM/edit 

2. Роботи, подані на Конкурс, повинні супроводжуватися щільно 
прикріпленою етикеткою (обов’язково). Форма етикетки додається (додаток 2).  

3. Розмір робіт не має перевищувати 50х50х30 см.  
4. Кількість робіт від району, міста, громади не повинна перевищувати 3 

роботи ( по одній у кожній номінації ).  
Роботи надіслаються до КЗО “ОЕНЦДУМ” (м. Дніпро, 49094, 

вул. Мандриківська, 80) до 14 грудня 2022 р. 
Роботи, надіслані поштою без попередньої реєстрації через гул форму, 

розглядатися не будуть. 
Найкращі роботи будуть відібрані та відправлені до Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України для участі у Всеукраїнському конкурсі з новорічної флористики 
“Новорічна композиція”. 

Увага! РОБОТИ, НАДАНІ НА КОНКУРС, НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ! 
 
Довідкова інформація за тел. 8(095)2133390, контактна особа – Крикун 

Галина, заступник директора КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
 
 
 
З повагою, 
Директор КЗО “ОЕНЦДУМ”         Юрій ПЕДАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина КРИКУН  (095)2133390  



Додаток 1 

до листа комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді” 

   22.11.2022.    № 01-15/211 

 

 
Умови проведення 

обласного конкурсу “Новорічна композиція” 

 
1. Загальні положення 

1.1. Обласний конкурс “Новорічна композиція” (далі – Конкурс) 
проводиться щорічно.  

1.2. Організацію та проведення Конкурсу здійснює Департамент освіти і 
науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі – Департамент) 
та комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”). 

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 
- пропаганда бережливого ставлення до природи, збереження природної 

спадщини України; 
- ознайомлення молоді з сучасними напрямами флористики, сприяння 

розвитку флористичного мистецтва;  
- залучення дітей та молоді до практичної роботи по захисту природи;  
- формування високо рівня естетичної культури учнів та вихованців. 
- активізація участі дітей та учнівської молоді у всеукраїнських та обласних 

організаційно-масових заходах; 
2. Учасники конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться серед здобувачів освіти закладів загальної 
середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти усіх форм власності. 

2.2. Участь в Конкурсі може бути як індивідуальною (учні та вихованці 
закладів освіти), так і колективною (гуртки, клуби, творчі учнівські об’єднання 
тощо). 

3. Порядок проведення Конкурсу 
3.1. Конкурс проводиться в заочній формі. 
3.2. Конкурс проводиться в 2 етапи: 
І етап – місцевий, територіальний;  
ІІ етап – обласний, фінальний. 
3.3. На Конкурс приймаються роботи, виконані учасниками за напрямом 

новорічної флористики.  
3.4. Роботи, подані на конкурс, повинні відповідати таким номінаціям:  
- Стилізована ялинка;  
- Новорічна композиція;  
- Новорічний вінок;  
3.5. На Конкурс подаються роботи переможців місцевих територіальних 

етапів, по одній в номінації (не більше однієї роботи від окремого учасника 
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(закладу, ОТГ). При надходженні декількох робіт від одного учасника в кожній 
номінації журі буде оцінювати одну роботу на свій вибір. 

3.6. Учасники Конкурсу мають зареєструватись за посиланням до 10 грудня 

2022 року: 

Індивідуальні роботи 

https://docs.google.com/forms/d/1tDtY6ZTejfboXLsOJq4sVPrNNxjJCQJ8fA4P8ho_b

7E/edit 

Колективні роботи 
https://docs.google.com/forms/d/10zlM_Di7HovJ2fSWJT5jCBQt-

wNMe_umn7dSxGRAdNM/edit 
3.7. Роботи, представлені на конкурс, обов’язково повинні мати щільно 

прикріплену етикетку, в якій зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, назву роботи, 
повну назву гуртка та закладу освіти, прізвище та телефон керівника.  

3.8. Разом з поданими роботами в роздрукованому вигляді надсилається 
список робіт. 

3.9. Термін подання робіт на Конкурс – до 14 грудня 2022 року. 
4. Вимоги до представлених матеріалів 

4.1. Учасниками Конкурсу надаються творчі роботи відповідно до 
зазначених номінацій. 

4.2. Кожна робота повинна мати етикетку, всі представлені роботи – 
роздрукований супроводжуючий список з переліком. 

4.3. На етикетці творчої роботи зазначаються дані про виконавців та 
керівників (прізвища, імена, по батькові; заклад освіти, адміністративно-
територіальна одиниця; клас та гурток виконавців; прізвище, ініціали та 
контактні телефони керівників). 

4.4. Робота не має перевищувати розміри 50х50х30 см. 
5. Критерії оцінювання Конкурсу 

5.1. Роботи учасників Конкурсу оцінює журі за критеріями: 

- оригінальність, унікальність, новизна, креативність, творчість 

композиції, загальне враження від роботи; 

- реалізація творчого потенціалу відповідно віковій категорії, рівень 

технічної складності; 

- якість та грамотність при виконанні роботи: правильний підбір 

матеріалів (доцільність використання вторинних матеріалів, врахування 

індивідуальних особливостей матеріалів) відповідно до тематики, новизна в 

використанні матеріалів, дотримання пропорцій, правила золотого перетину, 

гармонійне поєднання елементів, техніка виконання роботи, правильне 

тлумачення (відповідність) номінації. 

6. Порядок визначення переможців Конкурсу 
6.1. Переможців Конкурсу визначає журі.  
6.2. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами Департаменту.  
6.3. Затвердження визначених переможців Конкурсу здійснюється окремим 

наказом Департаменту.  
 

Заступник директора КЗО “ОЕНЦДУМ”     Галина КРИКУН 



Додаток 2 

до листа комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний  

центр дітей та учнівської молоді”  

   22.11.2022.     № 01-15/211 

 

 

Зразок етикетки 

 
Виконавець: Іванов Іван 

Школа, клас*: учень 4 класу комунального 

закладу освіти «Середня загальноосвітня 

школа №76» Дніпровської міської ради 

ЗПО: вихованець гуртка «Юні друзі 

природи» комунального закладу освіти 

«Обласний еколого -натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді» 

Дніпропетровської обласної ради** 

ОТГ***: Дніпровська ТГ 

Назва роботи: Зимова казка 

Номінація: Новорічний вінок 

Керівник: Петров Петро  Петрович 

(099)999-99-99 

 

*якщо робота подається від закладу позашкільної освіти - школу та клас 

вказувати не обов’язково. 

** назви освітніх закладів прописуються повністю, без скорочень.  

***Обов’язково вказувати територіальну громаду. 


