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Про проведення обласних конкурсів  
за еколого-натуралістичним  
напрямом позашкільної освіти 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про затвердження Плану обласних та 
участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей 
та учнівської молоді на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) 
та Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік”, з метою стимулювання 
творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді, розвитку екологічної 
свідомості і культури, сприяння модернізації змісту науково-дослідницької, 
пошукової, експериментальної і практичної діяльності закладів освітив галузі 
квітникарства, озеленення та ландшафтного дизайну, популяризації 
декоративно-ужиткового мистецтва в жовтні-листопаді 2018 року 
комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) проводить обласні конкурси 
“На кращого юного майстра народних ремесел”, “Школа-мій рідний дім”.  

Формат проведення – заочний. 
Для участі в заочному етапі необхідно надати до КЗО “ОЕНЦДУМ” звітні 

матеріали переможців територіальних (місцевих) етапів зазначених вище 
конкурсів за напрямами і термінами: 

- до 17 жовтня 2018 року – творчі роботи для участі в обласному 
конкурсі “Школа-мій рідний дім” за номінаціями відповідно до 
Положення:“Школа – мій рідний дім”; “Музей кімнатних рослин”, “Саду мого 
дивосвіт”. В рамках конкурсу будуть розглядатися звітні матеріали від 
колективних учасників (закладів освіти). 

Керівнику органу управління освітою 
Директору рай/міськ СЮН/ЕНЦ 
Керівнику об’єднаної територіальної 
громади 

 



2 

- до 25 жовтня 2018 року – творчі роботи для участі в обласному 
конкурсі “На кращого юного майстра народних ремесел” за напрямами: 
петриківський розпис, писанкарство, народна вишивка, різьба по дереву, 
лозоплетіння, вироби з соломи. В рамках конкурсу будуть розглядатися звітні 
матеріали від індивідуальних учасників.  

Від кожного учасника надаються по 3 роботи з етикетками, в яких 
зазначаються: назва роботи, ПІБ автора та керівника, вік, клас, освітній заклад, 
назва гуртка, контактний телефон. 

Звертаємо увагу: 
- звітні матеріали, надіслані після зазначених термінів, розглядатися 

не будуть. 
- переможці заочних відбіркових етапів обласних конкурсів “На 

кращого юного майстра народних ремесел”, “Школа-мій рідний дім” будуть 
нагороджені 14 листопада 2018 року на базі КЗО “ОЕНЦДУМ”.  

Списки переможців, учасників урочистого нагородження, будуть 
оприлюднені додатково. 

Звітні матеріали надсилати за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 
80, КЗО “ОЕНЦДУМ” , електронна адреса: dneprunnat@ukr.net або Новою 
поштою з кур’єрською доставкою (найближче відділення №30). 

Довідки за тел. (056)720-90-61 (контактні особи: Майборода І.О., заступник 
директора, Калашникова Н.Д., завідувач відділу організаційно-масової роботи, 
Іванус А.В., методист з сільськогосподарського напряму). 
 
 
 
 
Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого - натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      Ю. Ф. ПЕДАН 
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