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Про проведення обласного  
заочного конкурсу “На кращого 
юного майстра народних ремесел” 
 

На виконання регіональної цільової соціальної програми “Освіта 
Дніпропетровщини до 2024 року”, відповідно до плану роботи комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”) на 2022 рік, з метою поширення серед 
школярів і учнівської молоді інтересу до народних ремесел та традицій 
українського народу, стимулювання розвитку творчого пошуку, художнього 
смаку при виконанні креативних робіт з використанням традиційних матеріалів 
і технік в листопаді 2022 року проводиться обласний конкурс “На кращого 
юного майстра народних ремесел” (заочно), присвячений 90-річчю 
створення КЗО“ОЕНЦДУМ”, (далі-Конкурс) за напрямами:  

народна вишивка;  
лозоплетіння;  
різьблення по дереву;  
писанкарство;  
петриківський розпис;  
вироби з соломи. 
Звертаємо увагу, що всі заходи в рамках Конкурсу слід проводити 

відповідно до рекомендацій Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і 
науки України щодо карантинних обмежень по запобіганню поширенню 
коронавірусу COVID-19 та дотримання умов воєнного стану. 

Конкурс проводиться в два етапи: 
територіальний відбірковий (заочний) (на рівні сільських, селищних та 

міських рад);  
обласний фінальний (заочний). 

Керівникам закладів освіти 

 



2 
 

Учасниками відбіркового етапу Конкурсу можуть бути учні закладів 
загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної, вищої освіти, родинні 
колективи. 

До участі у фінальному обласному етапі Конкурсу допускаються 
переможці відбіркового етапу, роботи одного учасника на кожний 
напрямок, на яких оргкомітети сільських, селищних та міських рад (за згодою) 
подають до КЗО “ОЕНЦДУМ” заявку на участь. 

У заявці зазначити: прізвище та ім’я учасника конкурсу, вік учасника, 
місце навчання (заклад освіти повністю, клас (група), місто, район); перелік 3-х 
його робіт, що надаються (роботи повинні бути виготовлені не раніше 2-х років 
до часу проведення конкурсу).  

На кожній роботі повинен бути паспорт та етикетка розміром 100 мм на 
50 мм, в якій зазначаються назва роботи, прізвище, ім’я та вік автора, заклад 
освіти та його адреса, прізвище та телефон керівника.  

Творчі роботи подаються для участі у фінальному етапі Конкурсу  
до  4  листопада  2022  року  до  КЗО  “ОЕНЦДУМ”  за  адресою:  
вул. Мандриківська, 80.  

Роботи надсилати на відділення Нової пошти №68 кур’єрською 
доставкою. 

Обласний   фінальний   (заочний)   етап   Конкурсу  відбудеться  
25 листопада 2022 року  на  базі  КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Роботи переможців Конкурсу залишаються протягом 1 року з дня 
підведення підсумків в КЗО “ОЕНЦДУМ” для організації обласних та 
всеукраїнських тематичних виставок. 

Довідкова інформація за тел. 098-784-06-64, контактна особа Шпітько 
Надія Сергіївна, завідувач відділу організаційно-масової роботи КЗО 
“ОЕНЦДУМ”. 

 

Директор комунального закладу освіти      Юрій ПЕДАН  
“Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вик. Надія Шпітько (056) 720-90-61 
 


