
 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
вул. О. Кошового, 57, м. Чернівці, 58029, т. (0372) 52-18-01 

Е-маіІ: kzchocentum@ukr.net ЄДРПОУ 21431968 

 

Від  18.11.2021 № 239 

 

Керівникам органів управління освітою 

райдержадміністрацій /міської ради/, 

об’єднаних територіальних громад, 

директорам закладів позашкільної освіти  

 

Про проведення обласного  

етапу Всеукраїнського конкурсу  

”Новорічна композиція”  

 

На виконання плану роботи Департаменту освіти і науки Чернівецької 

облдержадміністрації на 2021 рік, відповідно до Положення про проведення 

Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція», затвердженого 

педагогічною радою Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (протокол №3 від 28.08.2019) та листа Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України від 28.10.2021 № 222, з метою пропаганди серед молоді 

бережливого ставлення до природи, розвитку творчої ініціативи та 

пізнавальної діяльності, формування практичних умінь та навичок учнів по 

виготовленню новорічно-різдвяних композицій, які символізують та 

відображають новорічно-різдвяну флористику, комунальний заклад 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» з 16 грудня 2021 року по 16 січня 2022 року проводить обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу ”Новорічна композиція”.  

Місце проведення попередньо визначене на базі Чернівецького 

краєзнавчого музею. В залежності від карантинних обмежень, діючих на 

вищезазначену дату, можуть вноситись зміни, які будуть висвітлені на сайті 

КЗ ЧОЦЕНТУМ. 

До участі у конкурсі запрошуються вихованці, учні та студенти 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти (участь у конкурсі 

добровільна).  

На конкурс приймаються не більше 5 робіт від ТГ чи району, виконані 

в довільній формі за такими номінаціями: 



- стилізована ялинка,  

- новорічний букет,  

- новорічна композиція,  

- новорічний вінок,  

- сюжетна композиція,  

- флористична новорічна картина чи колаж,  

- новорічний подарунок.  

Роботи, подані на конкурс, обов’язково повинні мати супроводжуючі 

документи:  

1) етикетку, прикріплену до роботи, в якій зазначено: прізвище, імя, по-

батькові та вік автора, назву роботи, творче учнівське об'єднання, повну 

назву закладу освіти, населеного пункту, району та області, прізвище 

керівника;  

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

(у паперовому і електронному вигляді);  

3) дозвіл на відправку роботи без повернення.  

12-15 кращих робіт, які мають естетичний вигляд та якісне виконання, 

компактні і транспортабельні, дозвіл на відправку без повернення, будуть  

направлені до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді (м. Київ) для участі у Всеукраїнському конкурсі ”Новорічна 

композиція”.  

Паралельно з вищезгаданим конкурсом проводиться відбір робіт на 

Всеукраїнський конкурс «Український сувенір» за такими категоріями: 

- зразки традиційних іграшок (дзиги, коні-качалки, калатала, фуркала, 

вітрячки тощо), 

- копії стародавніх іграшок, 

- предмети вжитку, що можуть бути зразками сувенірної продукції, 

- сучасні вироби виготовлені з використанням народних традицій.  

Роботи мають супроводжуватись ПАСПОРТОМ з вказаною назвою 

роботи, описом зразка, короткою історією, даними про автора, назва гуртка і 

прізвища керівника.  

У зв’язку з карантинними обмеженнями роботи, що пройшли 

відбір на фінальний етап Всеукраїнського конкурсу поверненню не 

підлягають, будуть відправлятися через Нову пошту з кур’єрською 

доставкою за рахунок учасників.  
Термін подання робіт на конкурс, з дотриманням санітарно-

епідеміологічних вимог: 13, 14, 15 грудня з 1000 до 1600.  

Телефон для довідок : (0372) 52-18-01.  

Контактна особа: Людмила Задобрівська, моб.тел.: 0507786059.  

 

В.о. директора                Любов ЧЕРЛІНКА 


