
Ч ЕРН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А Д М ІН ІС ТРА Ц ІЯ  

У П РА ВЛ ІН Н Я  ОСВІТИ  І НАУКИ  

Н А К А З

Л& ШСҐ/ПОґІ 2018 року м. Чернігів № 353

Про проведення обласного 
конкурсу учнівської молоді 
з фітодизайну «Зимові фантазії»

Відповідно до Плану роботи Чернігівського обласного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді, з метою розвитку та активізації творчих 
здібностей, залучення учнівської молоді до відкриття і розуміння прекрасного в 
навколишньому середовищі і в своєму житті, підтримки обдарованої молоді і 
популяризації фітодизайну як напрямку декоративно-ужиткового мистецтва в 
області н а к а з у ю :

1. Чернігівському обласному центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді (директор О.Мисюра):

1Л . Підготувати та затвердити Положення обласного конкурсу учнівської 
молоді з фітодизайну «Зимові фантазії».

1.2. Організувати та провести 08 грудня 2018 року обласний конкурс 
учнівської молоді з фітодизайну «Зимові фантазії» (далі -  Конкурс) на базі 
Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування.

1.3. Здійснити організаційно-методичний супровід та забезпечити 
безпечні умови проведення заходу.

2. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування сприяти участі вихованців закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти у Конкурсі.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти
О. Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Чернігівського обласного 
центру науково-технічної творчості

1 МОЛ'

/О. МИСЮРА/
«Т ^ » и.а<(.м»ш С'<у2018 рік

Положення
обласного конкурсу учнівської молоді з фітодизайну

«Зимові фантазії»

1. Мета конкурсу
Обласний конкурс учнівської молоді з фітодизайну «Зимові фантазії» 

(далі -  Конкурс) проводиться Чернігівським обласним центром науково- 
технічної творчості учнівської молоді з метою розвитку та активізації творчих 
здібностей, залучення учнівської молоді до відкриття і розуміння прекрасного в 
навколишньому середовищі і в своєму житті, підтримки обдарованої молоді і 
популяризації фітодизайну як напрямку декоративно-ужиткового мистецтва в 
області.

2. Учасники конкурсу
До участі у Конкурсі запрошується учнівська молодь закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, які займаються в гуртках фітодизайну.
Конкурс проводиться за двома віковими категоріями:
- молодша ( 9 -  13 років);
- старша (1 4 -1 7  років).
При потребі учасник Конкурсу може мати асистента тієї ж вікової 

категорії, який бере участь тільки у підготовчому процесі.

3. Умови проведення конкурсу
Учасники виконують по два конкурсних завдання.

Молодша вікова категорія
Тема «Чарівне Різдво».
1. Настольна композиція зі свічкою.
2. Смак Різдва (флористичний десерт).

Старша вікова категорія
Тема:«Зимове натхнення».
1. Інтер’єрна композиція (стиль композиції вільний).
2. Композиція у формі серця.
На виконання конкурсних завдань відводиться 4 години (по 2 години на 

одне завдання).
Конкурсні роботи можуть бути виконані з природних матеріалів, живих 

квітів, сухих рослинних матеріалів, різноманітних аксесуарів. Штучні квіти та 
листя використовувати неможна.



Рослинний матеріал в роботі повинен складати не менше 80%, аксесуари 
-  20% .

Конкурсанти користуються власними інструментами. Всі матеріали для 
роботи -  за рахунок учасників Конкурсу.

Для виконання завдань учаснику надається стіл розміром 105 х 80 см. 
При потребі конкурсант може використовувати власні підставки. Використання 
стін для розвішування готових робіт не передбачено.

Обидва завдання є візитною карткою учасника Конкурсу й повинні 
бути оформлені як єдине художнє рішення.

До початку Конкурсу учасники можуть виготовити каркас, обробити 
рослинний матеріал. Домашні заготовки не повинні перевищувати 50% готової 
роботи.

Виготовлена композиція повинна супроводжуватись етикеткою з назвою 
роботи, прізвища, імені автора, віку, назви гуртка, назви закладу, прізвища 
керівника гуртка (обов’язково в друкованому вигляді, формат 20 х 15 см).

4. Критерії конкурсних оцінок

Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями:
- розкриття теми та ідеї 10 балів (макс.бал);
- виконавська майстерність, техніка виконання 10 балів;
- композиційне рішення 10 балів;
- вміння презентувати роботу 5 балів.

Для оцінювання майстерності конкурсантів організатори конкурсу 
запрошують компетентне журі зі складу професійних флористів, дизайнерів, 
діячів культури.

Повний склад журі оголошується на початку Конкурсу.

5. Нагородження переможців

Особиста першість визначається за сумою балів, отриманих учасником 
Конкурсу за всі виконані завдання, які передбачені програмою Конкурсу.

Конкурсанти, які досягли найкращих результатів, стають переможцями 
Конкурсу та нагороджуються дипломами першого, другого та третього ступенів 
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
та заохочувальними призами. Журі відзначає спеціальними дипломами та 
призами всіх учасників конкурсу в 5 номінаціях: за краще композиційне 
рішення, за оригінальність, за вдале поєднання флористичного матеріалу, за 
техніку виконання, за вдалий дебют.

Керівникам, діти яких посіли призові місця, оголошується подяка 
Управління освіти і науки облдержадміністрації.

6. Строки і місце проведення

Конкурс буде проведено 8 грудня 2018 року за адресою: м. Чернігів, 
вул. Козацька, 11.

Для участі у Конкурсі треба надіслати заявку (<додаток 1) до 
30 листопада 2018 року за електронною адресою спі4_сп@ ukr.net



7. Програма Конкурсу
До 10.00 -  заїзд та реєстрація учасників.

10:00 -  10:30 -  відкриття конкурсу;
10:30 -  12:30 -  виконання першого конкурсного завдання; 
12:30 -  13:00 -  перерва;
13:00 -  15:00 -  виконання другого конкурсного завдання; 
15:00 -  15:30 -  презентація конкурсних робіт;
15:30 -  16:30 -  робота журі, майстер-клас для учасників; 
16:30 -  17:00 -  нагородження учасників конкурсу.

Після 17.00 -  роз’їзд учасників.

методист ЧОЦНТТУМ Пискун Тетяна Едуардівна 
контактний телефони 0632087883

Додаток 1

ЗАЯВКА

Назва закладу_____________________________________
(назва закладу згідно статуту)

на участь в обласному конкурсі з фітодизайну «Зимові фантазії»
2018 р.

№
з/п

П.І.Б.
учасника,
асистента

Вік Місто,
район

Заклад Назва
гуртка

Керівник
гуртка

Телефон 
для зв’язку

1.
2.

Директор_________Підпис
М.П.

Примітка: Заявку оформляти без скорочень і абревіатур.


