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Керівникам місцевих органів 
управління освітою

Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
«Новорічна композиція»

Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної 
адміністрації інформує, що відповідно до листа Національного еколого- 
натуралістичного центру учнівської молоді від 28.10.2021 № 222 щодо 
проведення Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція» в 
комунальному закладі позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний 
центр» Житомирської обласної ради з 20 листопада 2021 року до 20 січня 
2022 року буде проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Новорічна 
композиція».

Мета і завдання конкурсу:
• пропаганда серед молоді бережливого ставлення до природи;
• розвиток творчої ініціативи та пізнавальної діяльності молоді;
• формування практичних умінь та навичок учнів по виготовленню 

композицій, які символізують та відображують новорічно-різдвяну флористику;
• професійне самовизначення учнів;
• сприяння розвитку флористичного мистецтва в Україні.
До участі у конкурсі запрошуються учні та учнівські колективи закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти.
На конкурс приймаються роботи, виконані вихованцями в довільній формі 

за такими номінаціями:
1. Стилізована ялинка;
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2. Новорічний букет;
3. Новорічна композиція;
4. Новорічний вінок;
5. Сюжетна композиція;
6. Флористична новорічна картина чи колаж;
7. Новорічний подарунок.
Роботи, представлені на конкурс, будуть презентовані на виставці, тому 

повинні обов’язково 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 навчального закладу, район (місто), територіальної громади, 
прізвище, ім’я по батькові керівника;

2) окремий список робіт з такою ж інформацією для реєстрації робіт;
3) підсумковий наказ про проведення громадських етапів.
Надіслані роботи повинні бути виконані на високому рівні та мати 

естетичний вигляд.
Для участі в обласному етапі необхідно від територіальної громади 

представити не більше однієї роботи в номінації.
Детальні умови участі у конкурсі «Новорічна композиція» за посиланням 

https://nenc.gov.ua/7page ісі=7100.
Термін подання робіт на виставку до 10 грудня 2021 року за адресою: 

комунальний заклад позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний 
центр» Житомирської обласної ради, проїзд акад. Тутковського, 10, 
м. Житомир, 10024.

Додаткова інформація -  за тел. (0412) 41-15-30 (зав. відділом Кочук- 
Ященко Тамара Іванівна).

Т.в.о. директора Департаменту
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