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«18» листопада 2022 р.   №  170/01-20 

                                                                                 Начальникам місцевих органів  

                                                                                 управління у сфері освіти  

                                                                                 Директорам закладів освіти  

                                                                                 обласного підпорядкування  

 

Про проведення обласного (відбіркового) 

етапу Всеукраїнського конкурсу  

«Новорічна композиція» 
 

Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» доводить до відома, що відповідно до Плану 

всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 15.12.2021 р. № 1379, плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2022 рік, 

ураховуючи лист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України від 09.11.2022 № 203 «Щодо 

проведення Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція», з 01 по 10 грудня 

2022 року проводиться обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського конкурсу 

«Новорічна композиція» (далі – Конкурс). 

До участі у Конкурсі запрошуються учні (вихованці) закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти Харківської області. Роботи можуть бути як 

індивідуальні, так і колективні. 

          Для участі у Конкурсі необхідно до 10 грудня 2022 року заповнити заявку за 

посиланням: https://forms.gle/rKVXdUZkDY6m24mB7 та прикріпити фото 

конкурсної роботи, вказавши номінацію. 

Роботи повинні бути флористичні, мати естетичний вигляд та якісне 

виконання. Учасник (колектив учасників) може надіслати 1-2 роботи з вибраної 

ним номінації або 1-2 роботи з кожної номінації. 

Журі обласного етапу Конкурсу визначає переможців та направляє до 

оргкомітету фінального етапу Конкурсу протокол підбиття підсумків із переліком 

робіт переможців закладів освіти Харківської області у кожній номінації. 

Відповідно до рішення журі обласного етапу Конкурсу переможці з 

закладів освіти Харківської області надсилають роботи самостійно. 

Роботи обов’язково повинні мати супроводжуючі документи: 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, ПІБ керівника. 

mailto:first_palace@ukr.net
https://forms.gle/rKVXdUZkDY6m24mB7


Термін подання робіт на фінальний етап Конкурсу – до 20 грудня 

2022 року. Роботи надсилати Укрпоштою з кур’єрською доставкою за рахунок 

відправника на адресу: 04074, Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ; Новою поштою (відділення  

№ 209) м. Києва з доставкою до кінцевої адреси за рахунок відправника. 

Координатор конкурсу Домрачева Тетяна Василівна. (067)923-02-25,  

е-mail: domracheva@nenc.gov.ua.  

Роботи, направлені на Конкурс, не повертаються. 

Детальні умови участі у Конкурсі «Новорічна композиція» ви знайдете 

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

Додаток: на 2-х арк. в 1 прим. 

 

Директор              оригінал підписано                         Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 
 

 

 

Ольга Ярошенко 068-88-45-990 
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Додаток  

                                                                                     до листа КЗ «ХОПДЮТ»                                    

                                                                                     від 18.11.2022 р. № 170/01-20 

 

Методичні рекомендації  

щодо проведення обласного (відбіркового) етапу  

Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» 

 

І. Загальні положення 

1.1. Обласний (відбірковий) етап Всеукраїнського конкурсу «Новорічна 

композиція» (далі – Конкурс) проводиться на виконання Плану всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 

2022 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом 

МОН України від 15.12.2021 р. № 1379, відповідно до плану роботи 

«Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 

творчості» на 2022 рік. 

1.2.  Мета та завдання Конкурсу 

Мета Конкурсу – формування в учнів дбайливого ставлення до природи, як 

невичерпного джерела краси і творчого натхнення, формування практичних умінь 

і навичок учнів із виготовлення флористичних композицій, які символізують та 

відображають новорічно-різдвяну тематику. 

Завдання Конкурсу: 

- пропаганда серед молоді бережливого ставлення до природи; 

- розвиток творчої ініціативи та пізнавальної діяльності молоді; 

- сприяння розвитку флористичного мистецтва в Україні; 

- формування високого рівня еколого-естетичної культури учнів, вихованців. 

1.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Комунальний 

заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 

ІІ. Учасники Конкурсу 

До участі у Конкурсі запрошуються учні закладів загальної середньої та 

вихованці позашкільної освіти Харківської області. Роботи можуть бути як 

індивідуальні, так і колективні. 

ІІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу 

І етап – обласний відбірковий (заочний) – до 10 грудня 2022 року; 

ІІ етап – фінальний (Всеукраїнський) – з 20 грудня по 25 грудня 2022 року  

(м. Київ, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді). 

IV. Умови участі в обласному етапі Конкурсу 

4.1. Конкурс проводиться у дистанційному форматі. 

4.2. На Конкурс приймаються роботи, виконані учасниками за напрямом 

новорічна флористика. 

4.3. Для участі у Конкурсі необхідно до 10 грудня 2022 року заповнити заявку за 

посиланням:  

https://forms.gle/rKVXdUZkDY6m24mB7 

та прикріпити фото конкурсної роботи, вказавши номінацію. 

4.4. Роботи повинні бути флористичні, мати естетичний вигляд та якісне 

виконання. Учасник (колектив учасників) може надіслати 1-2 роботи з вибраної 

ним номінації або 1-2 роботи з кожної номінації.  

https://forms.gle/rKVXdUZkDY6m24mB7


4.5. Роботи, подані на конкурс, повинні бути виконані у флористичній техніці та 

відповідати таким номінаціям: 

- Стилізована ялинка; 

- Новорічний букет; 

- Новорічна композиція; 

- Новорічний вінок; 

- Сюжетна композиція; 

- Флористична новорічна  картина чи колаж; 

- Новорічний подарунок. 

V. Умови участі у фінальному етапі Конкурсу. 

Журі обласного етапу Конкурсу визначає переможців та направляє до 

оргкомітету фінального етапу Конкурсу протокол підбиття підсумків із переліком 

робіт переможців закладів освіти Харківської області у кожній номінації. 

Відповідно до рішення журі обласного етапу Конкурсу переможці з 

закладів освіти Харківської області надсилають роботи самостійно. 

Роботи обов’язково повинні мати супроводжуючі документи: 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, ПІБ керівника. 

VI. Визначення та нагородження переможців та призерів Конкурсу 

5.1. Подані роботи оцінюються за такими критеріями: 

- загальне враження від роботи; 

- ідея роботи; 

- флористична техніка виконання; 

- якість виконання; 

- новизна, оригінальність; 

- відповідність роботи вимогам Конкурсу. 

5.2. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються грамотою Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 


