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Директорам закладів загальної
середньої та позашкільної
освіти
Щодо проведення Всеукраїнського
конкурсу ”Новорічна композиція”
Шановні колеги!
На виконання Плану на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 24.11.2020 № 1452, Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України з
20 грудня 2021 року по 25 січня 2022 року проводить традиційний щорічний
Всеукраїнський конкурс ”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 у виготовленні композицій,
які символізують та відображають новорічно-різдвяну флористику;
- професійне самовизначення учнів;
- сприяння розвитку флористичного мистецтва в Україні.
До участі у конкурсі запрошуються як окремі учні, так учнівські колективи
закладів загальної середньої та позашкільної освіти.
На конкурс приймаються роботи виконані в довільній формі за такими
номінаціями:
 стилізована ялинка;
 новорічний букет;
 новорічна композиція;
 новорічний вінок;
 сюжетна композиція;
 флористична новорічна картина чи колаж;
 новорічний подарунок.
Призери та переможці визначаються в кожній з номінацій.
Роботи, представлені на конкурс, будуть презентовані на виставці, тому
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 навчального
закладу із зазначенням області, прізвище керівника, 2) протокол про підсумки
обласного етапу Конкурсу з переліком назв робіт, номінацій та авторів в
паперовому варіанті (додається до надісланих робіт) та електронному варіанті
(надсилається у форматі word на е-mail: domracheva@nenc.gov.ua), для
реєстрації робіт.
Надіслані роботи повинні бути виконані на високому рівні, мати
естетичний вигляд та якісне виконання. Оцінюватися будуть роботи, які
пройшли обласний відбір конкурсу «Новорічна композиція». За умовами
Конкурсу від кожної області подається не більше 12-15 робіт.
Роботи надсилати на адресу Оргкомітету: 04074 м. Київ, вул..
Вишгородська 19, Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді через Укрпошту; Нову пошту ( відділення 252) м. Києва з
доставкою до кінцевої адреси за рахунок відправника. 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 .
Термін подання робіт на виставку до 20 грудня 2021 року, на адресу: 04074,
м.Київ, вул. Вишгородська 19, каб.30 (лабораторія квітникарства).
За детальною інформацією звертайтесь за тел. 0679230225, е-mail:
domracheva@nenc.gov.ua. Координатор конкурсу: Домрачева Тетяна Василівна.
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