
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

Від 24.11. 2022 року                                                                                       №496 

 

Про проведення обласної  

виставки-конкурсу саморобних  

новорічних ялинок «Техноялинка» 

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Івано-Франківської 

облдержадміністрації №273 від 17.11.2022 року, планів роботи Департаменту 

освіти та науки Івано-Франківської міської ради, департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації та Івано-Франківського обласного державного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді, з метою сприяння розвитку 

творчого потенціалу дітей в галузі промислового дизайну, виховання в учнівської 

молоді цілісного ставлення до речей, що поєднують в собі функціональність та 

дизайн, надання допомоги вихованцям у професійному самовизначенні, 

стимулювання інтересу учнів до технічного дизайну як головного носія 

конструкторсько-технологічної інформації, популяризації екоялинок 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 12.12.2022 року І етап виставки-конкурсу саморобних новорічних 

ялинок «Техноялинка» (далі – Виставка-конкурс) на базі МЦНТТУМ, 

відповідно до методичних рекомендацій (додаток 1) 

2. Затвердити склад організаційного комітету (додаток 2) та журі (додаток 3). 

3. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти Івано-

Франківської ОТГ забезпечити подачу робіт в Івано-Франківський 

МЦНТТУМ для участі у ІІ (міському) етапі Виставки-конкурсу до 

09.12.2022 року. 

4. Директору МЦНТТУМ Івану Мниху забезпечити: 

4.1. Організоване проведення І етапу Виставки-конкурсу. 

4.2. Належні умови для роботи оргкомітету (додаток 2). 

5. Головному спеціалісту – Яніні Кіндрацькій забезпечити: 

5.1. Висвітлення проведення та підсумки ІІ етапу Виставки-конкурсу на 

веб-сайті Департаменту освіти та науки та у місцевих засобах масової 

інформації. 

5.2. До 15.12.2022р. надсилання результатів  проведення І етапу 

Виставки-конкурсу та заявки (додаток 4) на участь у ІІ (обласному) 

етапі на електронну адресу ifocnttum@ukr.net. 

5.3. До 19.12.2022 року доставку робіт переможців І етапу для участі у 



ІІ (обласному) етапі Виставки-конкурсу відповідно до п 5.3 наказу 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 17.11.2022р. 

№ 273, в Івано-Франківську обласну бібліотеку для дітей (м.Івано-

Франківськ, площа Міцевича,2). 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти та науки Світлану Авраменко.  

 

 

Заступник міського голови – 

директор Департаменту освіти та науки                                Вікторія ДРОТЯНКО 

 

 

 

 

 

 

 

Я. Кіндрацька 

0992569209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 



                                                                                Додаток 1 до наказу 

                                                                                Департаменту освіти та науки  

              від 24.11.2022 року №496 

Методичні рекомендації 

Проведення обласної виставки-конкурсу 

Саморобних новорічних ялинок «Техноялинка» 

 

1. Загальні положення 

1. Обласна виставка-конкурс саморобних новорічних ялинок 

«Техноялинка» (далі – Виставка-конкурс) проводиться серед учнів 

закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти, 

вихованців закладів позашкільної освіти, студентів закладів фахової 

перед вищої освіти. 

2. Метою проведення Виставки-конкурсу є виявлення юних талантів, 

сприяння розвитку їх творчого потенціалу в галузі промислового 

дизайну, виховання в учнівської молоді цілісного ставлення до речей, 

що поєднує в собі функціональність та дизайн, надання допомоги 

вихованцям у професійному самовизначенні, стимулювання інтересу 

учнів до технічного дизайну як головного носія конструкторсько-

технологічної інформації, популяризації екоялинок. 

2.Організація Виставки-конкурсу 

1. Виставка-конкурс проводиться департаментом освіти і науки Івано-

Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківським 

обласним державним центром науково-технічної творчості учнівської 

молоді (далі – ОДЦНТТУМ) щорічно. 

2. Безпосереднє керівництво та координація Виставкою-конкурсом 

покладається на  ОДЦНТТУМ. 

3. Виставка-конкурс проводиться у два етапи: 

І етап: на рівні територіальних громад та закладів освіти; 

ІІ етап – на обласному рівні серед переможців І етапу. 

4. Виставка-конкурс проводиться у трьох групах учасників: 

діти віком до 13 років включно; 

діти віком від 14 до 18 років включно; 

учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студенти 

закладів фахової перед вищої освіти. 

5. Наказ на проведення Виставки-конкурсу видається департаментом 

освіти і науки облдержадміністрації, в якому вказуються терміни 

проведення І та ІІ етапів Виставки-конкурсу, затверджується склад 

журі ІІ етапу Виставки-конкурсу з числа представників департаменту, 

ОДЦНТТУМ, фахівців з даного профілю технічної творчості (за 

згодою). 



6. ОДЦНТТУМ: 

здійснює координацію підготовки та проведення обласного етапу 

Виставки-конкурсу; 

розробляє програму проведення заходу; 

забезпечує висвітлення ходу Виставки-конкурсу на сайті 

ОДЦНТТУМ, в регіональних засобах масової інформації; 

залучає до участі в організації та проведення Виставки-конкурсу 

зацікавлені установи та громадські організації. 

7. Для проведення І етапу Виставки-конкурсу керівники місцевих 

органів управління освітою, керівники закладів загальної середньої 

освіти обласного підпорядкування, професійної (професійно-

технічної) та фахової перед вищої освіти: 

видають наказ на проведення І етапу Виставки-конкурсу; 

затверджують склад журі І етапу Виставки-конкурсу; 

призначають відповідального за технічне забезпечення Виставки-

конкурсу; 

забезпечують висвітлення ходу Виставки-конкурсу в місцевих 

(регіональних) засобах масової інформації. 

8. На підставі протоколу журі І етапу Виставки-конкурсу, затвердженого 

наказом місцевого органу управління освітою чи закладом освіти, 

визначаються переможці (за найбільшою кількістю балів) в кожній 

віковій групі та у кожній номінації, які рекомендуються для участі у ІІ 

етапі Виставки-конкурсу. 

9. Для участі в ІІ обласному етапі Виставки-конкурсу необхідно: 

Подати на електронну адресу ОДЦНТТУМ ifocnttum@ukr.net наказ 

про підсумки І етапу Виставки-конкурсу, заявку на участь у ІІ 

(обласному) етапі Виставки-конкурсу та фото робіт; 

Забезпечити доставку робіт для участі у ІІ етапі Виставки-конкурсу в 

Івано-Франківську обласну бібліотеку для дітей. 

3. Умови проведення витавки-конкурсу 

1. Роботи повинні бути технічно спрямованими, демонструвати 

сучасний нестандартний підхід до використання як традиційних 

дизайнерських матеріалів, так і не характерних для об’ємно-

просторової дизайнерської практики матеріалів, предметів побуту 

та мати привабливий вигляд. 

2. Виставка-конкурс проводиться в номінаціях: 

Паперова техноялинка; 

Дерев’яна техноялинка; 

Металева техноялинка; 

Техноялинка з матеріалів вторинного використання; 

Техноялинка з матеріалів для шиття. 

mailto:ifocnttum@ukr.net


До робіт можуть додаватись текстові матеріали з описом технології 

виготовлення виробів. 

3. Під час проведення Виставки-конкурсу буде проводитись ярмарок 

ялинок, зібрані кошти з якого будуть передані у благодійний фонд 

«З покликом у серці» для потреб ЗСУ. 

4. Підведення підсумків 

1. Конкурсні роботи оцінює журі Виставки-конкурсу. 

2. Роботи оцінюються за 15-бальною шкалою критеріями 

оцінювання. 

3. Особиста першість визначається за максимальною кількістю 

балів, набраних автором за виставлений на Виставку-конкурс 

експонат у кожній номінації та групі учасників. 

4. Результати проведення ІІ етапу Виставки-конкурсу на підставі 

протоколів журі затверджується наказом департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації. 

5. Автори робіт, які набрали найбільшу кількість балів на ІІ етапі 

Виставки-конкурсу, нагороджуються грамотами департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації (І місце – 1 учасник, ІІ 

місце – 1 учасник, ІІІ місце – 1 учасник) окермо в кожній 

номінації та групі учасників. 

5.Критерії оцінювання 

№ Критерії оцінювання Кількість балів 

1 Оригінальність авторського рішення, 

новизна 

2 

2 Новаторство у використанні 

технологічних рішень і матеріалів 

1 

3 Володіння технікою та матеріалом, 

майстерність 

1 

4 Ступінь складності виготовлення 

виробу 

2 

5 Доцільність використаних матеріалів 1 

6 Єдність колірного рішення 1 

7 Естетика 1 

8 Якість виконання конкурсних робіт 2 

9 Наявний технічний опис 1 

10 Динамічність виробу 2 

11 Комфортність виробництва, 

експлуатації і утилізації готового 

виробу 

1 

 

 

                                                                                 

 



                                                                                Додаток 2 до наказу 

                                                                                Департаменту освіти та науки  

              від 24.11.2022 року №496 

 

 

Склад 

        організаційного комітету з проведення  І етапу 

     обласної виставки-конкурсу саморобних новорічних ялинок «Техноялинка» 

      

     Світлана Авраменко - заступник директора Департаменту освіти та 

     науки  – голова оргкомітету; 

Василь Ревчук – начальник управління позашкільної освіти, заступник 

      голови оргкомітету; 

Іван Мних – директор Івано-Франківського МЦНТТУМ; 

Ігор Валько – головний спеціаліст Департаменту освіти та науки; 

    Яніна Кіндрацька – головний спеціаліст Департаменту освіти та науки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови - 

директор Департаменту освіти та науки                                Вікторія ДРОТЯНКО                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                



                                                                                 

                                                                                Додаток 3 до наказу 

                                                                                Департаменту освіти та науки  

              від 24.11.2022 року №496 

 

 

Склад 

журі І (міського) етапу обласної виставки-конкурсу саморобних 

новорічних ялинок «Техноялинка» 

1. Світлана Авраменко – заступник директора Департаменту освіти і науки, 

голова журі; 

2. Іван Мних – директор Івано-Франківського МЦНТТУМ, заступник 

голови журі; 

3. Василь Ревчук – начальник управління позашкільної освіти 

Департаменту освіти та науки; 

4. Руслана Лобода – методист МЦНТТУМ; 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови – 

директор Департаменту освіти та науки                     Вікторія ДРОТЯНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                Додаток 4 до наказу 

                                                                                Департаменту освіти та науки  

              від 24.11.2022 року №496 

 

Заявка  

на участь в І етапі обласної виставки-конкурсу саморобних новорічних ялинок 

«Техноялинка» 

Від   _________________2022р. 

 

 

№ 

Назва 

роботи 

Номінація  ПІБ 

учасника  

Дата 

народження  

Заклад освіти Назва гуртка ПІБ 

керівника, 

ел.адреса, 

моб.телефон 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

Директор закладу освіти_________________                                    ____________ 

                                             /ім’я та прізвище/                                       /підпис/ 

 

 

М.П. 
 


