
                       

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 
«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
 

НАКАЗ 
 

     25.11.    2021                                м. Дніпро    № 82/01-04824 

 

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

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 13 жовтня 2021року №463/0/212-21 “Про проведення обласного конкурсу 
“На кращого юного майстра народних ремесел” (заочно), з метою поширення 
серед дітей та учнівської молоді інтересу до народних ремесел та традицій 
українського народу, комунальним закладом освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі-КЗО “ОЕНЦДУМ”) в 
закладах освіти був проведений зазначений вище конкурс. 

За підсумками проведеного заходу  
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання журі по підведенню підсумків 
обласного конкурсу “На кращого юного майстра народних ремесел” (далі-
Конкурс), що додається. 

2. Нагородити грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ” активних учасників 
Конкурсу відповідно до витягу з протоколу. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи І.О. Майбороду, 
контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор          Юрій ПЕДАН 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від   25.11.  2021   № 82/01-04 
 

ВИТЯГ ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) 

конкурсу “На кращого юного майстра народних ремесел” 

 
від 19 листопада 2021 року 

Присутні всі члени журі 
 
ЧЕРГЕ ДЕННА: 
Підведення підсумків обласного (заочного) конкурсу “На кращого юного 
майстра народних ремесел” (далі-Конкурс). 
 
СЛУХАЛИ: Калашникову Н.Д., Шпітько Н.С., завідувачів відділу 
організаційно-масової роботи роботи комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, які доповіли про 
участь закладів освіти області в Конкурсі. 
 
УХВАЛИЛИ: 
 Визначити переможців Конкурсу по критеріях: 
1 Художній рівень 1-10 балів 
2 Місцевий колорит 1-10 балів 
3 Композиційна досконалість 1-10 балів 
4 Якісне оформлення роботи 1-10 балів 
5 Майстерність техніки виконання 1-10 балів 

 
№ 

з/п 
Учасники /Заклад освіти Середній 

бал 

Місце 

Номінація “Петриківський розпис” 

1 ДРОГОВІЗ Аліна, вихованка закладу освіти “Іванівський ліцей” 
Петриківської селищної ради 

50 І 

2 ЄВСТІГНЄЄВА Єлизавета, учениця закладу освіти “Професійно-
технічне училище №79” Петриківської селищної ради 

43 ІІ 

3 НЕФЕДЮК Олександра, учениця 11 класу закладу освіти 
“Балівський ліцей” Слобожанської селищної ради 

42 ІІІ 

4 ВОРОПАЙ Аліна, вихованка закладу освіти “Центр позашкільної 
роботи” Новомосковської міської ради 

42 
 

ІІІ 
 

5 ДРОБОТ Світлана, учениця 10 класу закладу освіти “Піщанський 
ліцей” Піщанської сільської ради 

38 - 



2 
Продовження витягу з протоколу 

 
6 ЗАМКОВА Олександра, учениця 9 клаасу закладу освіти 

 “Меліоративний ліцей” Піщанської сільської ради 
16 - 

7 ЗАДОРОЖНЮК Анна, учениця 9 класу закладу освіти 
“Орлівщинський ліцей” Піщанської сільської ради 

14 - 

8 ЛЕБІДЬ Єлизавета, вихованка комунального закладу “Центр 
позашкільної освіти” Губиниської селищної ради 

41 А 

9 УСЕНКО Наталія, вихованка комунального позашкільного 
закладу освіти “Центр дитячої та юнацької творчості” 
Солонянської селищної ради 

39 - 

10 САПРИКІНА Олександра, вихованка комунального закладу 
“Центр позашкільної роботи та дитячої творчості” Кам’янської 
міської ради 

40 А 

11 ЄЛІНЕК Артем, учень 5 класу закладу освіти “Синельниківський 
ліцей №3 ”Синельниківської міської ради 

15 - 

12 ШЛЯХОВА Тетяна, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої творчості “Надія” 
Першотравенської міської ради 

33  

13 ЛУЩАК Анна, учень 8 класу комунального закладу 
“Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” 
Софіївської селищної ради  

15  

14 ІНДІЛО Ангеліна, учениця 8 класу закладу освіти “Степівська 
гімназія” Гречаноподівської сільської ради  

20 - 

15 АЛІМОВ Дмитро, учень 8 класу закладу освіти “Степівська 
гімназія” Гречаноподівської сільської ради  

15 - 

16 МАТВІЙЧУК Софія, учениця 4класу закладу освіти “Степівська 
гімназія” Гречаноподівської сільської ради  

15 
 

- 

17 ЗАРУБІНА Юнона, учениця комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс №1 (середня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад)” Покровської міської ради 

15 - 

18 ГОРОДІЛОВА Уляна, учениця 10 класу закладу освіти 
“Кислянський ліцей” Зайцівської селищної ради 

31 - 

19 НЕСТЕРЕНКО Поліна, учениця закладу освіти “Межівський 
аграрний ліцей-інтернат” Межівської селищної ради 

16 - 

20 ШАТИЛО Аліна, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради  

34 - 

21 СЕРГІЄНКО Анастасія, вихованка комунального закладу 
“Царичанський Будинок дитячої та юнацької творчості” 
Царичанської селищної ради 

26 - 

22 ВАКУЛЕНКО Дарина, учениця 5 класу закладу загальної 
середньої освіти “Олександрівська гімназія”, вихованка 
комунального закладу позашкільної освіти “Центр творчості дітей 
та юнацтва “Сузір’я” Вербківської селищної ради 

15 - 

23 НІКІТІНА Анастасія, вихованка закладу освіти “Центр 
позашкільної роботи” Новомосковської міської ради 

37 - 

24 ГОРЯНА Марія, вихованка закладу освіти “Центр позашкільної 
роботи” Новомосковської міської ради 

39 - 

25 КОЗЛЕНКО Марія, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” Павлоградської 
міської ради 

37 - 



3 
Продовження витягу з протоколу 

 
26 БРИЦЬКА Альона, вихованка комунального закладу 

“Верхньодніпровський палац дитячої та юнацької творчості” 
Верхньодніпровської міської ради  

41 А 

27 БОГОМАЗОВА Софія, учениця 4 класу закладу освіти 
“Богданівський ліцей” Богданівської сільської ради 

15 - 

28 МОРДОВИЧ Дар’я, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Покровська гімназія №1” Покровської селищної ради 

35 - 

29 ЯРЕМЕНКО Вікторія, вихованка комунального закладу “Центр 
позашкільної роботи та дитячої творчості” Кам’янської міської 
ради 

40 А 

30 ЄВИЧ Поліна, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді” Криворізької міської ради 

41 А 

31 ДЬОМІНА Евеліна, учениця 8 класу закладу освіти “Обухівський 
ліцей” Обухівської селищної ради, вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Обухівської 
селищної ради  

39 - 

32 АРТЬОМОВА Ксенія, учениця закладу освіти “Магдалинівський 
ліцей” Магдалинівської селищної ради 

20 - 

33 ПУХАЧОВА Анна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа №132” Дніпровської 
міської ради 

40 А 

Номінація “Писанкарство” 

34 СИНЮКОВА Катерина, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості” 
Дніпровської міської ради 

50 І 

35 РЯБЕЦЬ Тетяна, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості 
“Сонях” Криворізької міської ради 

49 ІІ 

36 МЄШКОВА Ксенія, учениця закладу освіти “Марганецька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2” Марганецької міської 
ради 

48 ІІІ 

37 ІНДІЛО Ангеліна, учениця 8 класу закладу освіти “Степівська 
гімназія” Гречаноподівської сільської ради 

15 - 

38 АЛІМОВ Дмитро, учень 8 класу закладу освіти “Степівська 
гімназія” Гречаноподівської сільської ради  

15 - 

39 ЗАРУБІНА Юнона, учениця комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс №1(середня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад)” Покровської міської ради 

15 - 

40 ГОРОДІЛОВА Уляна, учениця 10 класу закладу освіти 
“Кислянський ліцей” Зайцівської селищної ради 

40 - 

41 ЛЕСИК Дар’я, вихованка селищного комунального закладу 
позашкільної освіти “Межівський будинок дитячої та юнацької 
творчості” Межівської селищної ради 

45 А 

42 ГАЄВА Анна, учениця 7 класу закладу освіти “Гімназія №5” 
Новомосковської міської ради 

45 А 

43 БОГУЦЬКА Ілона, учениця 6 класу закладу освіти “Гімназія №5” 
Новомосковської міської ради 

21 - 



4 
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44 КОЛОМОЄЦЬ Софія, учениця 6 класу комунального закладу 

освіти “Покровський ліцей” Покровської селищної ради 
41 - 

45 ВОЛОШИНЕНКО Назар, вихованець комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради 

35 - 

46 КОЛЕСНІКОВА Катерина, вихованець комунального закладу 
“Будинок дитячої творчості” Кам’янської міської ради 

45 А 

Номінація “Лозоплетіння” 

47 ТОЛЩИНА Христина, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр позашкільної роботи №1” 
Дніпровської міської ради 

44 І 
 

48 РЕШЕТИЛО Дарина, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Нікопольський будинок дитячої та 
юнацької творчості” Нікопольської міської ради 

37 ІІ 

Номінації “Вироби з соломи та аплікація з соломи” 

49 МОТУЗ Вікторія, учениця 5 класу закладу освіти “Котівський 
ліцей” Магдалинівської селищної ради  

50 І 

50 РАДЧЕНКО Дар’я, вихованка селищного комунального закладу 
позашкільної освіти “Межівський будинок дитячої та юнацької 
творчості”, Межівської селищної ради 

50 І 

51 КАВТЕЛАДЗЕ Валентина, вихованка комунального закладу 
“Флотилія юних моряків і річковиків” Кам’янської міської ради 

48 ІІ 

52 ЗУБ Анастасія, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Дитячий юнацький центр “Штурм” 
Дніпровської міської ради 

49 ІІ 

53 ЧОРНА Марія, вихованка комунального закладу “Центр 
позашкільного розвитку дітей та юнацтва” Магдалинівської 
селищної ради  

45 ІІІ 

Номінація “Різьблення по дереву” 

54 СЕРЕДА Олександр, вихованець філії комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпровської обласної ради “Шафран” 

50 І 

55 КОВРИГА Сергій, вихованець філії комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпровської обласної ради “Шафран” 

45 ІІ 

56 БУЦЬКИЙ Костянтин, вихованець комунального закладу 
позашкільної освіти “Центр творчості дітей та юнацтва “Сузір’я” 
Вербківської сільської ради  

40 ІІІ 

57 ЯЛОЗА Дар’я, учениця 10 класу закладу освіти “Первомайський 
ліцей” Іларіонівської селищної ради 

40 ІІІ 

58 ШУЛЕЖКО Олександр, вихованець Державного професійно-
технічного навчального закладу “Апостолівський центр 
підготовки та перепідготовки робітничих кадрів”  

15 - 

59 СВІСТУН Рустам, вихованець комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №21” Кам’янської міської ради 

15 
 

- 

60 НІКОЛАЄВ Ярослав, вихованець закладу освіти “Криворізька 
гімназія №101” Криворізької міської ради 

10 - 

61 ПРУДКОВ Георгій, вихованець комунального закладу освіти 
“Нікопольський міжшкільний центр трудового навчання та 
технічної творчості” Нікопольської міської ради 

35 А 



5 
Продовження витягу з протоколу 

 
62 МАНУЙЛЕНКО Антон, вихованець комунального закладу 

освіти “Нікопольський міжшкільний центр трудового навчання 
та технічної творчості” Нікопольської міської ради 

35 А 

63 ЖИРОВ Сергій, вихованець комунального закладу позашкільної 
освіти “Центр дитячої та юнацької творчості” Богданівської 
сільської ради 

15 - 

Номінація “Народна вишивка” 

64 КОЛЯДА Євгенія, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр позашкільної роботи №1” 
Дніпровської міської ради 

49 І 

65 ГРЕЧАНА Єлизавета, учениця комунального закладу освіти 
“Піщанський ліцей” Піщанської сільської ради 

46 ІІ 

66 ГОЛУБ Уляна, вихованка комунального закладу позашкільної 
освіти “Центр дитячої творчості” Покровської селищної ради 

44 ІІІ 

67 РУДЕНКО Катерина, вихованка комунального закладу 
“Царичанський Будинок дитячої та юнацької творчості” 
Царичанської селищної ради 

41 ІІІ 

68 ІВАНОВА Альона, вихованка закладу освіти “Нікопольський 
ліцей” Нікопольської міської ради 

34 - 

69 ДАЩЕНКО Владислава, учениця 11 класу закладу освіти 
“Гімназія №7” Новомосковської міської ради 

19  

70 ДІД Анастасія, учениця закладу освіти “Балівський ліцей” 
Слобожанської селищної ради 

35 А 

71 ТОЙСТЕР Ангеліна, учениця комунального закладу 
“Гвардійський ліцей” Черкаської селищної ради  

5 - 

72 РІЗНИЧЕНКО Мар’яна, учениця 6 класу комунального закладу 
“Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Софіївської 
селищної ради  

5 - 

73 ЗАРУБІНА Юнона, учениця комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс №1 (середня школа І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад)” Покровської міської ради 

5 - 

74 ФАЩЕНКО Руслана, вихованка комунальної установи “Центр 
позашкільної освіти” Томаківської селищної ради 

7 - 

75 ГОРОДІЛОВА Уляна, учениця 10 класу закладу освіти 
“Кислянський ліцей” Зайцівської селищної ради 

5 - 

75 ЗИМОВЕЦЬ Інна, вихованка комунального закладу “Центр 
позашкільного розвитку дітей та юнацтва” Магдалинівської 
селищної ради 

36 А 

76 ХОРІШКО Валерія, учениця закладу освіти “Магдалинівський 
ліцей” Магдалинівської селищної ради  

20 - 

77 ЧИСТИК Василіса, учениця закладу освіти “Манвелівський 
ліцей” Васильківської селищної ради 

5 - 

78 ГРЕЧКО Софія, вихованка селищного комунального закладу 
позашкільної освіти “Межівський будинок дитячої та юнацької 
творчості” Межівської селищної ради 

25 - 

79 ІВАНОЧКА Марія, учениця комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа №6” 
Нікопольської міської ради 
 

5 - 
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80 ВИХОДЦЕВА Карина, вихованка комунального закладу 

позашкільної освіти “Центр дитячої та юнацької творчості” 
Богданівської сільської ради 

10 - 

81 БОГОМАЗОВА Софія, учениця 4 класу закладу освіти 
“Богданівський ліцей” Богданівської сільської ради 

5 - 

82 ІЛЬЇНА Маргарита, вихованка комунального навчального 
закладу “Криничанський Центр учнівської молоді” 
Криничанської селищної ради 

30 - 

83 МИРОНЕНКО Діана, учениця 8 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа №22” Кам’янської міської ради 

38 А 

84 ЛАГОДА Єлизавета, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості 
“Сонях” Криворізької міської ради 

35 А 

85 КРАВЧЕНКО Вікторія, вихованка комунального закладу 
позашкільної освіти “Будинок творчості дітей та юнацтва” 
Покровської міської ради 

35 А 

 
 
Завідуючі відділом організаційно-                            Ніна КАЛАШНИКОВА 
масової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”                          Надія ШПІТЬКО 

 


