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Про затвердження Положення про конкурс для дітей та
учнівської молоді Лука-Мелешківської ТГ «Новорічний
настрій»

Керуючись  ст.  32  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», з метою заохочення дитячої творчості, розвитку творчої ініціативи та
пізнавальної  діяльності  серед  дітей  та  учнівської  молоді,  виявлення  та
підтримки обдарованих дітей, піднесення національних традицій, формування
практичних умінь та навичок з виготовлення новорічно-різдвяних композицій,
формування  естетичного  смаку  та  трудових  навиків,  виконавчий  комітет
сільської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити Положення про конкурс для дітей та учнівської молоді Лука-
Мелешківської ТГ «Новорічний настрій».

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  Відділ  освіти  та
культури Лука-Мелешківської сільської ради (Л. Маціпура).

Сільський голова                                                      Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 166 від 24.11.2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення  конкурсу  «Новорічний настрій»

Конкурс  творчих  робіт  «Новорічний  настрій»  (далі  Конкурс)
проводиться  з  метою  заохочення  дитячої  творчості,  створення  умов  для
висвітлення багатогранної дитячої фантазії, піднесення національних традицій,
виявлення та підтримки талановитих дітей. 

Пропаганда серед учнівської молоді руху за збереження хвойних дерев,
розвиток  творчої  ініціативи  та  пізнавальної  діяльності  молоді,  формування
практичних  умінь  та  навичок  учнів  з  виготовлення  новорічно-різдвяних
композицій,  які  символізують  та  відображають  новорічно-різдвяні  дійства,
формування естетичного смаку та трудових навиків.

І. ЗАСНОВНИКИ ТА ПАРТНЕРИ
Конкурс  для  дітей  та  учнівської  молоді  Лука-Мелешківської

територіальної громади «Новорічний настрій» (далі – Конкурс) проводиться
щорічно та приурочений новорічним та різдвяним святам.
Засновники  Конкурсу –   Відділ  освіти  та  культури  Лука-Мелешківської
сільської ради. 
Партнери  Конкурсу –  Лука-Мелешківська  сільська  рада,  приватні
підприємці.

Проведення  Конкурсу  забезпечує  оргкомітет,  який  затверджується
наказом Відділу освіти та культури Лука-Мелешківської сільської ради.

ІІ. МЕТА Й ЗАВДАННЯ
Пропаганда серед учнівської молоді руху за збереження хвойних дерев,

розвиток  творчої  ініціативи  та  пізнавальної  діяльності  молоді,  формування
практичних  умінь  та  навичок  учнів  з  виготовлення  новорічно-різдвяних
композицій,  які  символізують  та  відображають  новорічно-різдвяні  дійства,
формування естетичного смаку та трудових навиків.

ІІІ. УЧАСНИКИ ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
3.1.  Учасниками  конкурсу  можуть  бути  вихованці  закладів  дошкільної
освіти  та  учні  закладів  загальної  середньої  освіти  Лука-Мелешківської
територіальної громади. 
Вік учасників – від 5 до 16 років.
3.2. Термін проведення Конкурсу: листопад-грудень поточного року.
3.3.  Учасники  Конкурсу  мають  право  подавати  по  одній  творчій  роботі  у
кількох номінаціях.
3.4. Конкурс проходитиме в два тури:
I тур – відбірковий;



II тур – виставка-конкурс творчих дитячих робіт.
3.5. У рамках Конкурсу передбачені наступні номінації:
1) Новорічна листівка «Новорічний настрій» на теми:
- «День Святого Миколая»;
- «Новий рік».
2) Творчі роботи «Замість ялинки – новорічний букет»
3) Творча композиція «Різдвяний віночок»
4) Творча композиція «Зимова казка» (роботи виконані в довільній формі

3.6.Додаткові вимоги для окремих номінацій
3.6.1.       Для номінації    новорічна листівка «Новорічний настрій»                           

Приймаються  індивідуальні  роботи  за  двома  темами:  «День  Святого
Миколая», «Новий рік».

Формат та оформлення конкурсної роботи:
- розмір конкурсної роботи 15х20см;
- може бути оформленою в жорстку рамку;
- оформлена в паспарту (формат А4);
в  правому  нижньому  кутку  паспарту  (підписи  на  самому  малюнку  не

використовувати) потрібно вказати:
- назву конкурсної роботи;
- тематику;
- назва закладу, клас;
- прізвище, ім'я, по-батькові та вік автора
- прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) керівника (за наявності). 
-  основа  листівки  має  бути  виконана  фарбами  на  акварельному  папері,

доповнена  використанням  традиційного  українського  розпису,
фрагментарним  використанням  інших  матеріалів  та  елементів декоративно-
прикладного мистецтва.
3.6.2. Для номінації       «Замість ялинки – новорічний букет»  

Роботи, представлені на виставку, повинні відповідати заявленій тематиці,
мати  надруковані  етикетки  розміром 9х5,5  см  (шрифт «Times  New Roman»,»,
розмір шрифта – 14), в яких зазначено:

- назва роботи
- номінацію в якій представлена робота
- назва закладу освіти, клас
- прізвище, ім’я та вік автора 
-    прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) керівника (за наявності). 

3.6.3. Для номінації творча композиція       «Різдвяний віночок»  
Роботи, представлені на виставку, мають відповідати заявленій тематиці,

складатися  з  одного  предмету,  повинні  мати надруковані  етикетки  розміром
9х5,5 см (шрифт «Times New Roman»,», розмір шрифта – 14), в яких зазначено:

- назва роботи
- номінацію в якій представлена робота
- назва закладу освіти, клас
- прізвище, ім’я та вік автора 



- прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) керівника (за наявності). 

3.6.4. Для номінації творча композиція       «Зимова казка»       
Роботи,  представлені  на  виставку,  виконуються  у  довільній  формі,  по

зимовій та новорічній тематиці. Робота може складатися з кількох об’єктів, що
складають  одну  тематичну  композицію.  Творчі  роботи  повинні  мати
надруковані етикетки розміром 9х5,5 см (шрифт «Times New Roman»,», розмір
шрифта – 14), в яких зазначено:

- назва роботи
- номінацію в якій представлена робота
- назва закладу освіти, клас
- прізвище, ім’я та вік автора 
- прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) керівника (за наявності). 

3.7. Критерії оцінювання
Конкурсні роботи оцінюються за критеріями:
- повнота та оригінальність розкриття теми;
- творчий підхід (роботи, викачані з Інтернету для участі у Конкурсі не приймаються);
- рівень володіння техніками виконання, матеріалами;
- охайність виконання та оформлення;
- самостійність виконання роботи;
- загальне враження від роботи;
- природоохоронна ідея роботи;
- новизна;
- відповідність тематиці.

Журі  конкурсу  визначає  І,  ІІ,  ІІІ  призові  місця  з  кожної  теми  за трьома
віковими категоріями:
I категорія – 5-13 років;
II категорія – від 14 років.

УВАГА!!! Не приймаються на виставку:
поробки з натуральними гілками хвойних дерев;
стилізовані ялинки;
керамічні та м’які іграшки;
вироби з бісеру;
картини, панно!!!

Подані роботи, що не відповідають заявленій тематиці або не правильно
оформлені, членами журі не розглядаються.

IV.ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ПОДАННЯ РОБІТ
4.1. Останній день подання творчих робіт до 20 грудня   поточного року. 
Місце подачі конкурсний робіт: Будинок культури с. Лука-Мелешківська (вул.
Шкільна, 2).



 4.2.  Організаційні  питання  щодо  проведення  Конкурсу  визначаються
Оргкомітетом.

V. ЖУРІ
5.1.  Для  визначення  переможців  та  дипломантів  конкурсу  оргкомітетом
створюється компетентне журі, до складу якого запрошуються представники
органів місцевого самоврядування, представники засобів масової інформації,
представники  творчих  професій,  вчителі  образотворчого  мистецтва,  інші
авторитетні особи.
5.2.  Кожен  з  членів  журі  ознайомлюється  з  конкурсними  творами,  що
прийшли у фінал конкурсу, і, за підсумками розгляду, оцінює за 18-бальною
шкалою. (від 0 до 2 балів по кожному критерію)
5.3.  За  підсумками  ознайомлення  з  конкурсними  творами  складається
протокол, що завіряється підписом кожного з членів журі.
5.4. У випадку, якщо максимальний підсумковий бал буде рівним у двох і
більше творів, голова журі, використовуючи коментарі членів журі, визначає
роботу/роботи, що перемогли у конкурсі по номінаціях.

VI. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
6.1.  Нагородження  переможців  відбувається  за  результатами  проведеного
конкурсу та оформленим протоколом членів журі Конкурсу.
6.2. Учасники, які зайняли з 1 по 3 місце у кожній номінації нагороджуються
цінними подарунками та дипломами 
6.3.  Партнери  і  спонсори  Конкурсу  можуть  засновувати  спеціальні  власні
призи в будь-якій з номінацій.
6.4.  Місце  та  час  проведення  нагородження  переможців  Конкурсу
визначається оргкомітетом Конкурсу.

VII. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ
7.1. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок місцевого бюджету, а
також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

   Секретар сільської ради                                 Оксана ШЕВАНЮК
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