
Методичні рекомендації  

щодо проведення обласного (відбіркового)  етапу 

Всеукраїнського конкурсу творчих робіт  

«Новорічна композиція» 
 

Мета конкурсу 

-  пропаганда серед учнівської молоді руху за збереження хвойних дерев; 

- розвиток творчої ініціативи та пізнавальної діяльності;  

- формування практичних умінь і навичок учнів з виготовлення новорічних 

подарунків, новорічно-різдвяних композицій, виробів, що символізують та 

відображають місцеві різдвяно-новорічні дійства, новорічно-різдвяну 

флористику; 

- сприяння розвитку флористичного мистецтва в Україні. 

 

Учасники конкурсу 

До участі у конкурсі запрошуються учні, учнівські колективи закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти. На конкурс подається не 

більше 2-х робіт із кожної номінації переможців районних (міських) 

конкурсів, виконані в довільній формі за напрямком «Новорічна 

флористика». Робота повинна складатися з 70% природного матеріалу (гілки 

дерев, листя, мох, шишки, сухі плоди та ін. ) та 30% декоративного 

(фурнітура). Висота робіт не повинна перевищувати 70 см. Виріб має бути 

легким, усі  деталі - скріплені міцно.  

Роботи повинні відповідати таким номінаціям: 

- «Стилізована ялинка»; 

- «Новорічний букет»; 

- «Новорічна композиція»; 

- «Новорічний вінок»; 

- «Сюжетна композиція»; 

- «Новорічна картина чи колаж»; 

- «Новорічний подарунок» 

Роботи подаються групові або індивідуальні з інформацією про автора: 

прізвище, ім’я, вік, гурток, назва роботи, керівник, назва закладу освіти. 

Критерії оцінки 

- загальне враження від роботи; 

- техніка виконання; 

- ідея роботи; 

- новизна. 

Конкурсні роботи надаються з 02 по 07 грудня 2020 року . 

Звертаємо Вашу увагу, що обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

«Новорічна композиція» у зв’язку з карантинними обмеженнями буде 

проведений в он-лайн форматі з 07 по 11 грудня 2020 року. Для участі в 

обласному етапі конкурсу необхідно надіслати фото робіт  (загалом до 10 

робіт) на електронну адресу: ekologonatur@ukr.net  

mailto:ekologonatur@ukr.net


Роботи, представлені на Конкурс, обов’язково повинні мати супроводжуючі 

документи: 1) етикетку, прикріплену до роботи, в якій зазначено: прізвище, 

ім’я, по батькові та вік автора, назву роботи, номінацію, творче учнівське 

об'єднання, повну назву закладу освіти із зазначенням області, прізвище 

керівника, 2) окремий список робіт, з такою ж інформацією, для реєстрації 

робіт.  

Надіслані роботи повинні бути виконані на високому рівні, мати естетичний 

вигляд та якісне виконання.  

У зв’язку з карантинними обмеженнями, переможці обласного етапу 

Конкурсу відправляють роботи на Всеукраїнський етап самостійно, 

тільки через пошту з кур’єрською доставкою за рахунок відправника: 

Нова пошта (відділення 252) м. Києва та Укрпошта за адресою 04074 м. 

Київ, вул. Вишгородська 19, Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді з позначенням («Новорічна композиція»). При 

оцінюванні насамперед будуть оцінюватися роботи, що пройшли 

обласний відбір (для областей, де проводяться обласні, відбіркові етапи 

конкурсу «Новорічна композиція»). 

Роботи направлені на конкурс не повертаються.  

Детальні умови участі у конкурсі «Новорічна композиція» ви знайдете, 

перейшовши за посиланням https://nenc.gov.ua/?page_id=7100. 

 

Підведення підсумків конкурсу 

Переможці конкурсу нагороджуються грамотами КЗ «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методичні рекомендації щодо участі у традиційній щорічній 

Всеукраїнській виставці-конкурсі «Український сувенір» 

Комунальний заклад «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» нагадує, що Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України з 20 грудня 

2020 року по 22 січня 2021 року проводить традиційну щорічну 

Всеукраїнську виставку-конкурс «Український сувенір». 

Мета і завдання 

- виховання національного світогляду учнівської молоді через пізнання 

народного мистецтва;  

- залучення молодого покоління до джерел і процесу творення українського 

народного мистецтва;  

- сприяння налагодженню духовного контакту дитини та батьків через 

залучення їх до спільної творчості на традиційному ґрунті;  

- стимулювання розвитку творчого пошуку, художнього смаку при виконанні 

креативних робіт з використанням традиційних матеріалів і технік;  

- співпраця і обмін досвідом між осередками дитячої творчості, культурно-

освітніми установами;  

- популяризація дитячої художньої творчості через засоби масової 

інформації.  

До участі у виставці запрошуються учні за трьома віковими категоріями 

згідно з умовами виставки-конкурсу, затвердженими методичною радою 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (протокол  

від 02.12.2008 №1): I вікова категорія-діти 6-11 років; II вікова категорія - 

підлітки 12-16 років; III вікова категорія - учасники від 17 років (дорослі). 

Всеукраїнський конкурс «Український сувенір» проводиться щороку в два 

етапи: I етап – листопад-грудень (на базі обласних центрів, будинків еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, станцій юних натуралістів); II 

етап- січень (на базі Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (04074 м. Київ, вул. Вишгородська, 19). 

На виставку-конкурс «Український сувенір» подаються вироби, 

виготовлені з глини, дерева, лози, соломи, трави, тканини, паперу, солоного 

тіста, сиру, бісеру (гердани, картини, жіночі прикраси за традиційними 

технологіями), тощо. 

Для участі у конкурсі можуть бути представлені не більше десяти робіт 

від області, що стали переможцями регіональних заходів і відповідають 

вимогам Положення «Український сувенір». 

На Всеукраїнський етап конкурсу приймаються такі роботи від обласного 

оргкомітету: 

- зразки традиційних іграшок (ляльки, фігурки людей, тварин, птахів (так 

звані образотворчі іграшки), дзиґи, кулі, коні-качалки, калатала, тарахкала, 

деркачі, брязкальця, фуркала, вітрячки (так звані технічні, техніко-механічні 

іграшки) меблі, посуд;  



- копії стародавніх іграшок, збережених в родинах протягом декількох 

поколінь;  

- предмети вжитку, що можуть бути зразками традиційної української 

сувенірної продукції;  

- сучасні дизайнерські вироби, що відповідають поняттю "сувенір" і 

виготовлені з використанням народних традицій та символіки декоративно-

прикладного мистецтва, елементів різьблення, вишивки, декоративного 

розпису, плетення, ткацтва,  тощо;  

- сучасні саморобні іграшки, сувеніри, предмети вжитку, виготовлені спільно 

з батьками та родичами за давніми родинними традиціями (з приміткою 

"Скарбничка родинної творчості").  

Вимоги до зразків: 

- виставкові зразки подаються (надсилаються) у зазначений термін;  

- дрібні вироби мають бути закріплені на стенді;  

- кожна з робіт, представлених на конкурс, обов'язково повинна мати паспорт 

(див. додаток 1);  

- у випадку активної співтворчості зі старшими особам (батьками, членами, 

родини, керівником гуртка тощо), згаданий факт обов'язково зазначити у 

паспорті роботи;  

- за бажанням автора до зразків додаються текстові матеріали з описом 

пошуково-дослідницької діяльності, новаторських рішень;  

Розгляду не підлягають виставкові зразки, виконані або надані без 

дотримання умов конкурсу та вимог до робіт.  

 

Критерії оцінювання конкурсних робіт 

Конкурсні роботи оцінюються у трьох вікових категоріях за критеріями: 

- оригінальність задуму;  

- виразність виробу як зразка української сувенірної продукції;  

- відповідність традиціям щодо форм, пластики, колориту;  

- емоційність образу;  

- органічне поєднання національних художніх традицій і сучасних тенденцій 

формотворення;  

- індивідуальність творчого почерку;  

- збереження ігрової функції (щодо іграшок);  

- відповідність ужиткового призначення.  

Детальні умови участі у виставці-конкурсі «Український сувенір» ви 

знайдете, перейшовши за посиланням https://nenc.gov.ua/?page_id=7108. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, переможці обласного етапу 

Конкурсу відправляють роботи на Всеукраїнський етап самостійно, 

тільки через пошту з кур’єрською доставкою за рахунок відправника: 

Нова пошта (відділення 252) м. Києва та Укрпошта за адресою 04074 м. 

Київ, вул. Вишгородська 19, Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді з позначенням («Український сувенір»). При 

оцінюванні насамперед будуть оцінюватися роботи, що пройшли 

https://nenc.gov.ua/?page_id=7108


обласний відбір (для областей, де проводяться обласні, відбіркові етапи 

виставки-конкурсу «Український сувенір»). 

Роботи направлені на конкурс не повертаються.  

Звертаємо Вашу увагу, що обласний етап Всеукраїнської виставки- 

конкурсу «Український сувенір» у зв’язку з карантинними 

обмеженнями буде проведений в онлайн форматі з 07 по 11 грудня 2020 

року. Для участі в обласному етапі виставки-конкурсу необхідно 

надіслати фото робіт  (загалом до 10 робіт) на електронну адресу: 

ekologonatur@ukr.net  

Роботи, представлені на Конкурс, обов’язково повинні мати паспорт.  

 

 

Додаток 

Паспорт на конкурсну роботу № _________ 

 

1. Назва роботи _______________________________________________ 

2. Опис зразка (розмір, матеріал, кольорова гама, комплектність, 

функціональні ігрові можливості тощо)_______________________________ 

3. Коротка довідка про історію, ідею 

виробу_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Дані про автора (прізвище, ім'я, по-батькові, вікова група, дата 

народження, повна адреса та номер телефону закладу освіти, де працює 

гурток чи творче об'єднання, членом якого є 

учасник)  __________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5.Назва гуртка, керівник гуртка 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6. Роботу повернути (так, ні). Роботу передаю на постійно діючу виставку 

(підкреслити) 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Методичні рекомендації щодо проведення 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу школярів та учнівської 

молоді «Юний селекціонер і генетик» 

 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і генетик» 

(далі – Конкурс) проводиться з 10 по 14 грудня 2020 року відповідно до 

плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» на 2020 рік. 

Конкурс проводиться з метою: 

- розвитку мережі гуртків генетиків-селекціонерів; 

- поглиблення змісту роботи на шкільних навчально-дослідних земельних 

ділянках; 

- залучення учнів старших класів до проведення дослідів з генетики та 

селекції; 

- виховання екологічної культури та культури праці; 

- допрофесійної підготовки та професійної орієнтації учнівської молоді. 

Завдання Конкурсу: 

- створення банку даних про поширення сортів і гібридів; 

сільськогосподарських культур (в тому числі трансгенних) в регіонах; 

- ознайомлення з досягненнями сучасної селекції та генетики; 

- оволодіння технікою селекційного процесу (виведення нових сортів за 

завданням вчених науково-дослідних установ, закладів вищої освіти); 

- проведення випробування перспективних сортів і гібридів вітчизняної та 

зарубіжної селекції; 

- ознайомлення з сучасними технологіями вирощування насіння 

сільськогосподарських культур. 

До участі в Конкурсі залучаються учні закладів загальної середньої освіти, 

вихованці закладів позашкільної освіти, закладів освіти інтернатного типу, 

що займаються дослідницькою роботою. 

Конкурс проводиться згідно з умовами проведення Всеукраїнського 

конкурсу «Юний селекціонер і генетик». 

 Учасники Конкурсу за наслідками роботи оформляють звіти, 

щоденники дослідницької роботи, а також колекції та гербарії. 

Кожна робота повинна включати схему та методику проведення досліду. 

Для розкриття змісту дослідницька робота повинна супроводжуватися 

фотографіями, слайдами, відеоматеріалами та іншими ілюстраційними 

матеріалами. 

 Представлені на Конкурс матеріали повинні супроводжуватися 

інформацією про учасника конкурсу. 

 Конкурс проводиться поетапно: 

I етап – районний (міський)             січень – грудень 2020 року – 

II етап –  обласний                            з 10 по 14 грудня 2020 року. 

Для проведення I і II етапів обласного конкурсу утворюються оргкомітети. 

До складу районного оргкомітету включаються представники районних 



(міських) відділів освіти, центрів(будинків) дитячої та юнацької творчості, 

станцій юних натуралістів, вчені, спеціалісти сільського господарства.  

Матеріали про результати проведення районного (міського) етапу 

конкурсу «Юний селекціонер і генетик» (протокол підбиття підсумків 

Конкурсу, роботи переможців) необхідно до 10 грудня 2020 року направити 

до Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» на електронну адресу: ekologonatur@ukr.net  

 

 

Критерії відбору робіт переможців: 

- актуальність, повнота розкриття теми; 

- методика ведення експерименту; 

- аргументованість висновків з урахуванням власного внеску дослідника; 

- наявність колекцій, гербаріїв, фотографій тощо; 

- якість оформлення матеріалів; 

- наявність екологічного обгрунтування; 

- практичне значення;  

- відгук наукових установ. 

 Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами оргкомітету та 

візьмуть участь у Всеукраїнському турі конкурсу. 

 Телефон для довідок: (066) 52-31-336 Овелян В.К., завідувач еколого-

натуралістичного відділу. 

 
 

mailto:ekologonatur@ukr.net

