
    
 

 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
    Н А К А З  

 
    23.10.    2018            м. Дніпро №  558    /0/212-18 

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

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 поширення 
серед школярів і учнівської молоді інтересу до народних ремесел та традицій 
українського народу, стимулювання розвитку творчого пошуку 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
Педану Ю.Ф. здійснити організаційні заходи щодо проведення  
14 листопада 2018 року обласного конкурсу “На кращого юного майстра 
народних ремесел” (далі - Конкурс).  

2. Затвердити склад організаційного комітету та журі Конкурсу 
(додаються). 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 
селищних та сільських рад(за згодою):  

3.1. Сприяти проведенню територіальних етапів Конкурсу до 20 жовтня 
2018 року.  

3.2. Надати   роботи    переможців   Конкурсу    до    КЗО     “ОЕНЦДУМ”  
не пізніше 25 жовтня 2018 року.  
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4. Провести фінансування заходу за рахунок коштів КЗО “ОЕНЦДУМ” по 
КПКВК 0611162 “Інші програми та заходи у сфері освіти” відповідно до 
затвердженого кошторису (додається).  

5. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
завідувача сектору позашкільної освіти та виховної роботи Федорченко К.Є., 
контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної 
середньої освіти Середню В.Г. 

 
 

 
Директор департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації     О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРЖЕНО 
 

Наказ департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації  
від 23.10. 2018   № 558  /0/212-18 
 

Склад організаційного комітету 
обласного конкурсу “На кращого юного майстра народних ремесел”  

 
Прізвище, ім’я, по 

батькові 
 

Посада 

ФЕДОРЧЕНКО  
Катерина Євгенівна  

 

завідувач сектору позашкільної освіти та виховної 
роботи департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, голова оргкомітету; 
 

Члени оргкомітету 
 

 
МАЙБОРОДА  
Інна Олександрівна 

заступник директора з навчальної роботи комунального 
закладу освіти “Обласний еколого - натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”; 

 

КАЛАШНИКОВА 
Ніна Дмитрівна 

завідувач відділу організаційно-масової роботи 
комунального закладу освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”. 

 
 

Склад журі 
обласного конкурсу “На кращого юного майстра народних ремесел”  

 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

 

Посада 

ПЕДАН 
Юрій Федорович  

директор комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, голова журі; 
 

Члени журі: 
 

МУКАСЄЄВА  
Любов Никифорівна 
 

Народний майстер, керівник гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр 
позашкільної  роботи №1”  Дніпровської  міської   ради  
(за згодою); 
 

РОДКІНА  
Ольга Дмитрівна 
 
 

Народний майстер, керівник гуртка Будинку творчості 
дітей та юнацтва Амур-Нижньодніпровського району 
Дніпровської міської ради (за згодою); 

ЖУРАВЕЛЬ  
Владислав Євгенович 
 

директор філії “Шафран” комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”; 
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Продовження додатку 

 
ВОСКОБОЙНИК  
Надія Ізатулівна 
 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок творчості школярів” 
Межівської районної ради (за згодою); 
 

СТАТИВА 
Олеся Анатоліївна 
 

керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок дитячої творчості” 
Петриківської районної ради (за згодою); 
 

ДАТЧЕНКО 
Юлія Валентинівна 
 

доцент факультету української філології та 
мистецтвознавства Дніпровського національного 
університету ім. Олеся Гончара (за згодою). 

 
 
 
 

Завідувач сектору позашкільної      К.Є.ФЕДОРЧЕНКО  
освіти та виховної роботи  


