
 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ,  МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

Н А К А З 
 
від 26 листопада 2015 року                            №264-од 
 
Про проведення районної 
виставки-конкурсу 
«Замість ялинки – зимовий букет» 
  
    На виконання наказу Департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації від 16.11.2015 р. №326 "Про проведення в області  виставки – 
конкурсу «Замість ялинки-зимовий букет», з метою становлення народно-
традиційної культури, здійснення екологічного виховання школярів, 
формування у юних громадян почуття соціальної відповідальності, 
небайдужості, прагнення до активних дій з впорядкування і оздоровлення 
довкілля 
 
НАКАЗУЮ: 
 
        1. Провести виставку-конкурс „Замість ялинки-зимовий букет” (далі 
Конкурс) у 2 етапи: 
        1) І етап – загальношкільний – до 11 грудня 2015 року; 
        2) ІІ етап – районний – 14 грудня 2015 року в приміщенні комунальної 
установи районного будинку культури (початок роботи журі о 9.00 год.). 
        2. Затвердити : 
        1) положення про районний  Конкурс (додаток 1); 
        2) склад районного оргкомiтету Конкурсу (додаток 2); 
        3) склад районного журi Конкурсу (додаток 3). 
        3.  Керiвникам загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладiв: 
        1) затвердити склад оргкомітетів та журі з організації проведення 
шкільних етапів Конкурсу; 
        2) забезпечити участь переможців І етапу Конкурсу в ІІ етапі. 
 
 
 
 
 
 



 
        4.  Директору Лановецької районної комунальної станції юних 
натуралістів  КОСТЮКУ Р.С.: 
        1) здiйснити органiзацiйно-методичне забезпечення ІІ  етапу  Конкурсу; 
        2) забезпечити належні умови для проведення ІІ етапу Конкурсу. 
        5. Контроль за виконанням  наказу доручити завідувачу сектору з 
питань освіти відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 
ЗУБРИЦЬКОМУ Р.Й. 
                    
Начальник відділу освіти, молоді  
та спорту  райдержадміністрації                               О.І. ХОДАНОВИЧ 
 

     Р.Й.Зубрицький 

     Р.С.Костюк 

     О.В. Дашковська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
           Додаток 1 

 
                                             до наказу відділу освіти, молоді  
                                             та спорту райдержадміністрації 

 
                                              від 26. 11.2015 р. № 264-од 

 
                           ПОЛОЖЕННЯ 
               про районну виставку-конкурс 
            «Новорічно-різдвяний подарунок» 

 
І. Загальні положення. 

 Виставка-конкурс «Замість ялинки-зимовий букет» спрямована на 
становлення народно-традиційної культури, здійснення екологічного 
виховання школярів, формування в юних громадян почуття соціальної 
відповідальності, небайдужості, прагнення до активних дій з впорядкування 
й оздоровлення довкілля. 

 
ІІ.  Мета та завдання виставки - конкурсу: 
- пропаганда серед молоді бережливого ставлення до природи; 
- розвиток творчої ініціативи та пізнавальної діяльності учнівської молоді; 
- формування практичних умінь та навичок з виготовлення новорічних 

композицій, подарунків, ялинкових прикрас, виробів декоративно-
прикладного мистецтва, які символізують та відображають регіональні 
традиції в народній творчості; 

- відроджувати традиції у виготовленні народної іграшки, дідухів, 
різдвяної атрибутики як частки матеріальної і духовної культури народу. 

 
ІІІ. Учасники виставки-конкурсу. 

У виставці-конкурсі беруть участь учні навчальних закладів усіх типів                    
2-3 школярі), переможці загальношкільного  конкурсу, які представляють               
по 1 роботі з кожної із номінацій.  

 
ІV. Номінації виставки-конкурсу: 
 - Новорічна композиція – за напрямком новорічна флористика (стилізована 
ялинка, новорічний букет, новорічна композиція, новорічний вінок, 
сюжетна композиція, новорічна картина чи колаж, новорічний подарунок); 
 - Український сувенір:  
-   зразки традиційних  іграшок (ляльки, фігурки людей, тварин, птахів, 
дзиґи, кулі, коні -  
  качалки, калаталки, тарахкали, деркачі, вітрячки та ін.); 
-   копії стародавніх іграшок, збережених у 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; 
-  сучасні саморобні іграшки, сувеніри, предмети вжитку, виготовлені 
спільно з      батьками та родичами за давніми родинними традиціями (з 
приміткою   «Скарбничка родинної творчості»). 
- Дідух, різдвяна атрибутика: 
-  «павук», «коза», «сонячний кінь» «голуби», «їжачки», «ангели» з соломи; 
- Віфлеємська зірка, колядники, шопка.  
 

V. Вимоги до робіт та виставки: 
1. Роботи на виставку-конкурс подаються з природного матеріалу  
(рослинний матеріал не менше 70 відсотків, аксесуари 30). 
2. Виставкові зразки подаються в готовому вигляді. Дрібні вироби повинні 
бути закріплені на стенді. 
3. Роботи, представлені на конкурс, повинні мати короткий опис: 
    - прізвище, ім’я, по батькові автора, вік автора; 
    - назва гуртка; 
    - назва роботи; 
    - назва і повна адреса навчального закладу та номер телефону; 
    - прізвище, ім’я, по батькові керівника; 
    - номінація; 
    - примітка з позначкою: «Скарбничка родинної творчості». 
4.  До зразків додаються текстові матеріали з описом характерних 
особливостей   роботи.  
 
VІ. Критерії оцінки конкурсних робіт: 
- загальне враження від роботи; 
- оригінальність задуму; 
- відповідність традиціям щодо форм, пластики, колориту; 
- творчий підхід; 
- збереження ігрової функції; 
- техніка виконання; 
- ідея роботи; 
- новизна; 
- відповідність ужиткового призначення (щодо сувеніра); 
- захист композиції (до 5 хв). 
 
VІІ. Підведення підсумків виставки-конкурсу. 
   Автори найкращих робіт будуть відзначені дипломами, грамотами 
відділу освіти райдержадміністрації. Роботи переможців районного етапу 
будуть представлені на обласній виставці-конкурсі «Новорічно-різдвяний 
подарунок» у м. Тернополі 16 грудня 2015 року. 
 

 
 



                                     
           Додаток 2 

 
                                             до наказу відділу освіти, молоді  
                                             та спорту райдержадміністрації 

 
                                              від 26.11.2015 р. № 264-од 

 
 

 
СКЛАД 

            оргкомітету  районної виставки-конкурсу 
                «Замість ялинки-зимовий букет» 

 
 

     1. Зубрицький Роман Йосифович – завідувач сектору з питань освіти, 
         відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації; 
 
     2. Паламарчук Валентина Іванівна – завідувач Лановецького РМК; 
 
     3. Костюк Руслан Сергійович – директор ЛРКСЮН. 
 
 
 
 
 

           Додаток 3 
 

                                             до наказу відділу освіти, молоді  
                                             та спорту райдержадміністрації 

 
                                              від 26.11.2015 р. № 264-од 

 
 
СКЛАД 

                       журі районної виставки-конкурсу 
                     «Замість ялинки-зимовий букет» 
  

1. Басок Тамара Григорівна – методист Лановецького РМК (голова журі); 
 
2. Паньків Тетяна Анатоліївна – методист Лановецького РМК (член журі); 
 
3. Тимчук Людмила Петрівна – методист ЛРКСЮН (член журі);     
  
4. Сорока  Ольга Степанівна – методист РКБДЮТ (член журі). 
 

 
 

 
 



 


	Н А К А З 
	  



