
 

УКРАЇНА  

М И К О Л А Ї В С Ь КА   М І С Ь КА   Р А Д А 

У П Р А В Л І Н Н Я   О С В І Т И  

Н А К А З  

03.11.2020                                      м. Миколаїв                                           № 275 

 

Про проведення міської виставки-

конкурсу іграшок та сувенірів 

«Новорічні та Різдвяні фантазії» 

серед здобувачів освіти закладів 

загальної середньої та позашкільної 

освіти м. Миколаєва 

 

Відповідно до плану роботи управління освіти Миколаївської міської 

ради на 2020 рік, з метою активізації різноманітних форм роботи зі 

здобувачами освіти, що спрямовані на формування творчої уяви, фантазії, 

креативного мислення  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.   Провести  з 01 грудня 2020 року по 22 січня 2021 року міську виставку-

конкурс іграшок та сувенірів «Новорічні та Різдвяні фантазії» серед здобувачів 

освіти закладів загальної середньої та позашкільної освіти м. Миколаєва (далі - 

Конкурс). 
 

2.  Затвердити Умови проведення Конкурсу, що додаються. 
 

       3.   Міській станції юних техніків м. Миколаєва (Гурська І.М.) забезпечити 

належні умови проведення Конкурсу. 
 

4.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти Макарову С. Б. 

 

 

Начальник управління                                                                   Ганна  ЛИЧКО 

 

 
 

 

 

 



 

 

Додаток  

до наказу управління освіти  

Миколаївської міської ради 

від  __________ № 

 

Умови 

проведення міської виставки-конкурсу іграшок та сувенірів  

«Новорічні та Різдвяні фантазії» 

 

І. Загальні положення 

 

1. Міська виставка-конкурс іграшок та сувенірів «Новорічні та Різдвяні 

фантазії» (далі – Конкурс) проводиться з метою пропаганди та популяризації 

дитячої творчості, розвитку творчих здібностей, фантазії, уяви, креативного 

мислення дітей. 

 

2. Основні завдання Конкурсу: пошук та підтримка обдарованих і 

талановитих дітей, популяризація та пропаганда кращих робіт. 

 

        3.  Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

ІІ. Порядок  проведення Конкурсу 

 

1.До участі у Конкурсі запрошуються здобувачі освіти закладів загальної 

середньої  та позашкільної освіти м. Миколаєва віком від 6 до 18 років.  
 

2.  Конкурс проводиться  з 01 грудня 2020 року  по 22 січня 2021 року у 

два етапи:  

І етап – з 01 по 10 грудня 2020 року на рівні районів. 

Центральний район - на базі Палацу творчості учнів м. Миколаєва                  

(вул. Адміральська, 31, тел. 37-26-22); 

Інгульський район - на базі Будинку творчості дітей та юнацтва 

Інгульського району (вул. Космонавтів, 128-А,  тел. 23-61-67); 

Заводський район - на базі Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району (вул. Корабелів 18, тел. 47-79-55); 

Корабельний район - на базі Дитячого центру позашкільної роботи 

Корабельного району (пр. Корабелів, 12/1, тел. 63-53-79). 

 

На міську виставку-конкурс подаються роботи учнівської молоді                              

з 10 по 16  грудня 2020 року, які зайняли призові місця на районних виставках.  



За підбір експонатів, їх комплекцію та доставку на міську виставку-

конкурс відповідальність несуть районні заклади позашкільної освіти. 

 

ІІ етап - з 16 грудня 2020 року по 22 січня 2021 року, протягом якого 

підбиваються підсумки Конкурсу.  

 

3. Конкурс проводиться за трьома віковими категоріями: 

молодша (6-10 років); 

середня (11-14 років); 

старша (15-18 років). 

 

4. Колективні роботи розглядаються окремо. 

 

ІІІ. Вимоги до оформлення конкурсних робіт 

 

На виставку-конкурс приймаються експонати на новорічну та різдвяну 

тематику, виготовлені з паперу, картону, деревини, пластмаси, глини, 

пінопласту, соломи, тощо. Розмір експонатів довільний. 

До кожного експонату додається: 

- заявка (додаток  1); 

- етикетка (додаток  2). 

При оцінюванні робіт відмічаються оригінальність експонату, культура 

виготовлення та візуальне враження від експонату.  

 

       Заявка подається у друкованому вигляді  без скорочень і абревіатур                         

у файлах до міської станції юних техніків м. Миколаєва (м. Миколаїв,                         

вул. Шкільна, 5, тел.: 56-61-46) та на електронну пошту msytmk@ukr.net.  
 

Роботи, які оформлені з порушенням вимог або не відповідають тематиці 

Конкурсу чи надійдуть несвоєчасно, не розглядаються. 

 

ІV. Підбиття підсумків Конкурсу,  

критерії оцінювання робіт та нагородження переможців 

 

1.  Оцінку робіт, поданих на Конкурс, проводить журі. Журі формується з 

представників організаторів. 

 

2.  Оцінювання робіт проводиться за наступними критеріями: 

композиційне та художнє рішення – 20 балів; 

рівень володіння обраною технікою – 20 балів; 

візуальне враження – 20 балів; 

самостійність виконання роботи - 20 балів; 

оригінальність та ступінь емоційного впливу – 20 балів. 

        Підсумки Конкурсу підводяться за загальною сумою балів.  

Максимальна кількість балів – 100. 

mailto:msytmk@ukr.net


 

3. Учасники  Конкурсу, які досягли найкращих результатів за сумою балів 

(75 – 100 балів), визначаються переможцями. 

І місце - 87 – 100 балів; 

ІІ місце - 81 – 86 балів; 

ІІІ місце - 75 – 80 балів. 

 

5. Переможці Конкурсу, яким присуджено І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються 

грамотами управління освіти Миколаївської міської ради. 

6. З поданих робіт створюється експозиція виставки, яка працює протягом 

грудня 2020 – січня  2021 року на базі міської станції юних техніків                                   

м. Миколаєва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

до Умов проведення  

міської виставки-конкурсу 

іграшок та сувенірів  

«Новорічні та Різдвяні фантазії» 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у міській виставці – конкурсі іграшок та сувенірів 

«Новорічні та Різдвяні фантазії» 

______________________________________________________ 
(найменування установи) 

 
№ 

п/п 

Назва  роботи Прізвище, ім’я 

автора (повністю) 

Вік  Клас, 

найменування 

закладу освіти 

Назва гуртка Прізвище ім’я, по 

батькові керівника, 

контактний телефон 

       

 

М.П.   

Керівник установи     ____________                      ________ 

(підпис)                               (П.І.Б.)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 2 

до Умов проведення  

міської виставки-конкурсу 

іграшок та сувенірів  

«Новорічні та Різдвяні фантазії» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«_________________» 

(назва експонату) 

 

Виготовив: _________________ _____ 

(П.І. повністю)                (вік) 

 

Гурток: _______________________________ 

(повна назва гуртка  та  установи) 

 

Керівник гуртка:  _______________________ 

(П.І.Б повністю) 

 


