
 
 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Н А К А З  

 
    30. 11.  2018 
 

м. Дніпро           №   662   /0/212-18 

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

 
Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  

від 23 жовтня 2018 року № 558/0/212-18 “Про проведення обласного заочного 
конкурсу “На кращого юного майстра народних ремесел”, з метою відродження 
національних традицій, розвитку художнього смаку учасників освітнього 
процесу, пошуку і підтримки обдарованої молоді та заохочення її до творчої 
самореалізації був проведений обласний заочний конкурс “На кращого юного 
майстра народних ремесел”.  

За підсумками роботи журі 
 
НАКАЗУЮ: 
 

2. Директорові комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний  центр дітей та учнівської молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ” ) 
Педану Ю.Ф здійснити організаційні заходи щодо нагородження грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації та цінними подарунками 
переможців обласного конкурсу “На кращого юного майстра народних 
ремесел” (далі–Конкурс), активних учасників – грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ” 
відповідно до списку (додаток 1).  

2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських, 
сільських та селищних рад (за згодою) ознайомитися з інформаційною довідкою 
про підсумки проведення Конкурсу (додаток 2). 

3. Координацію роботи за виконанням 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     О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ  



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти і  
науки облдержадміністрації 
від  30.11. 2018   № 662 /0/212-18 

 
Список переможців 

обласного заочного конкурсу “На кращого юного майстра народних 
ремесел”, які нагороджуються грамотами 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
 

№ 
з/п Учасник Середній 

бал Місце 
 

Номінація “Петриківський розпис” 
 

1. Кошля Аліна, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Петриківський Будинок дитячої 
творчості”; 

50 І 

2. Мількевич Світлана, вихованка комунального  
позашкільного навчального закладу “Міський Палац дітей 
та юнацтва” Дніпровської міської ради; 

36 ІІ 

3. Чернуха Анастасія, вихованка комунального  
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради; 

32 ІІІ 

4. Цвєла Єлизавета, учениця комунального закладу освіти 
“Криворізька гімназія № 95” Криворізької міської ради. 32 ІІІ 

 

Номінація “Народна вишивка” 
 

5. Коляда Євгенія, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр позашкільної роботи №1” 
Дніпровської міської ради; 

50 І 

6. Олексюк Аліна, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Міський Палац дітей та юнацтва” 
Дніпровської міської ради; 

48 ІІ 

7. Півень Ангеліна, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Міський Палац дитячої та юнацької 
творчості  “Горицвіт” Криворізької міської ради; 

47 ІІ 

8. Болматкова Єлизавета, вихованка комунального  
позашкільного навчального закладу “Центр дитячої та 
юнацької творчості  “Терноцвіт” Криворізької міської ради; 

40 ІІІ 

9. Мамай Вікторія, вихованка творчого об’єднання  
“Любисток” Центру дитячої творчості “Надія”  
м. Першотравенська. 
 
 

40 ІІІ 
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Номінація “Вироби з соломи” 
 

10. Узбек Альона, вихованка селищного комунального закладу 
позашкільної освіти “Межівський будинок дитячої та 
юнацької творчості”; 

50 І 

11. Рудас Наталія, учениця комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №50” Дніпровської 
міської ради; 

48 І 

12. Курлович Катерина, вихованка комунального  
позашкільного навчального закладу “Дитячо-юнацький 
центр художньої та технічної творчості” Дніпровської 
міської ради; 

45 ІІ 

13. Андрійченко Ангеліна, вихованка комунального  
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради; 

40 ІІІ 

14. Рогівська Єлизавета, вихованка комунального навчального 
закладу “Криничанський Центр учнівської молоді” 
Криничанської об’єднаної територіальної громади. 

40 ІІІ 

 

Номінація “Різьба по дереву” 
 

15. Ніколайчук Ярослав, вихованець комунального 
позашкільного навчального закладу “Солонянський 
районний центр дитячої та юнацької творчості”; 

50 І 

16. Швидкий Михайло, вихованець комунального закладу 
позашкільної освіти “Широківський Центр дитячої 
творчості” Широківської селищної ради; 

45 ІI 

17. Гримак Ярослав, учень комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №94” 
Криворізької міської ради 

40 ІІI 

18. Вітер Олександр, учень комунального закладу освіти 
"Навчально-виховний комплекс №41 "середня 
загальноосвітня школа вільного розвитку - дошкільний 
навчальний заклад" Дніпровської міської ради; 

50 І 

19. Марченко  Олег,  учень  комунального  закладу     освіти  
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №108” 
Криворізької міської ради; 

45 ІІ 

20. Заболотний Сергій, вихованець комунального 
позашкільного закладу  “Центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді” Новомосковського району. 

40 III 

 

Номінація “Лозоплетіння” 
 

21. Толщина Дарина, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр позашкільної роботи №1” 
Дніпровської міської ради; 
 

50 І 
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22. Філіпенко Дмитро, учень комунального закладу освіти 
“Нікопольська загальноосвітня санаторна  школа-інтернат  
І-ІІІ ступенів “Гармонія” Дніпропетровської обласної ради; 
 

40 ІІ 

Номінація “Писанкарство” 
 

23. Галко Тетяна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Марганецька загальноосвітня школа I-III ступенів 
№ 12” Марганецької міської ради; 

50 I 

24. Чернявська Омелія, вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу “Міський Палац 
дитячої та юнацької творчості “Горицвіт” Криворізької 
міської ради;  

45 ІI 

25. Лаєвська Катерина, вихованка комунального  
позашкільного навчального закладу “Міський Палац дітей 
та юнацтва” Дніпровської міської ради 

40 III 

 
Список активних учасників 

обласного заочного конкурсу “На кращого юного майстра народних ремесел”, 
які нагороджуються грамотами комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 

№  
з/п Учасник Середній 

бал 
 

Номінація “Петриківський розпис” 
 

1. Душко Анна, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Міський Палац дітей та юнацтва” 
Дніпровської міської ради; 

30 

2. Филимоненко Єлизавета; вихованка комунального  
позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради; 

30 

3. Веремчук Вікторія, вихованка комунального закладу освіти 
Солонянське Навчально-виховне об'єднання "Солонянська 
середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів - Центр 
позашкільної освіти" (опорний заклад) Солонянської селищної 
ради; 

30 

4. Буря Юлія, вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Солонянський районний центр дитячої та юнацької 
творчості”; 

30 

5. Гордієнко Діана, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу ”Центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді” Новомосковського району; 

30 

6. Макабула Маргарита, вихованка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради; 30 
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7. Цимбал Анна, учениця комунального закладу освіти “Криворізька 
гімназія № 95” Криворізької міської ради. 30 

 

Номінація “Народна вишивка” 
 

8. Рибалка Богдана, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Міський Палац дітей та юнацтва” 
Дніпровської міської ради; 

32 

9. Дід Ольга, учениця 11 класу комунального закладу “Балівська  
загальноосвітня школа I-III ступенів” Дніпровської районної 
ради; 

39 

10. Красовський Владислав, вихованець комунального 
позашкільного закладу “Центр позашкільної освіти” Вербківської 
сільської ради; 

33 

11. Кривко Дарина, учениця 6 класу комунального закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 22” Криворізької міської ради, вихованка комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних техніків” 
Криворізької міської ради; 

34 

12. Гречко Софія, вихованка селищного комунального закладу 
позашкільної освіти “Межівський будинок дитячої та юнацької 
творчості”: 

36 

13. Кім Карина, вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр дитячої та юнацької творчості Металургійного 
району”  Криворізької міської ради; 

30 

14. Мельник Вероніка, учениця 6 класу навчально-виховного 
комплексу “Дивосвіт” еколого-натуралістичного центру  
“Енергія”  м. Жовті Води; 

30 

15. Гуменюк Ксенія, вихованка комунального закладу загальної 
середньої освіти I-III ступенів № 8 Жовтоводської міської ради; 30 

16. Пронько Світлана, учениця 11 класу Новомосковського  закладу 
загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів № 7 з інтернатним 
відділенням. 

30 

 

Номінація “Вироби з соломи” 
 

17. Царик Ілона, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних техніків  Тернівського  
району”  Криворізької міської ради; 

30 

18. Терещенко Аріна, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості  
“Терноцвіт”  Криворізької міської ради; 

30 

19. Бобровник Ксенія, вихованка комунального  позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості  
“Дружба” Криворізької міської ради. 
 

30 
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Номінація “Різьба по дереву” 
 

20. Толщина Христина, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр позашкільної роботи №1” 
Дніпровської міської ради; 

35 

21. Даценко Олександр, вихованець селищного комунального 
закладу позашкільної освіти “Межівський будинок дитячої та 
юнацької творчості” Межівської селищної ради. 
 

35 

 

Номінація “Лозоплетіння” 
 

22. Сисоєв Олексій, вихованець комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр позашкільної роботи №3” 
Дніпровської міської ради. 

30 

 

Номінація “Писанкарство” 
 

23. Слепченко Анна, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр позашкільної роботи №1” 
Дніпровської міської ради; 

35 

24. Мінтій Оксана, учениця комунального закладу “Нікопольська  
спеціалізована  школа  I-III ступенів № 5”; 35 

25. Ющук Валерія, вихованка комунального позашкільного 
навчального закладу  “Центр дитячої та юнацької творчості 
Металургійного району”  Криворізької міської ради. 

35 

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



Додаток  
до наказу департаменту освіти  
і науки облдержадміністрації 
від 30.11. 2018   № 662 /0/212-18 

 
Інформаційна довідка 

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

 
З метою виховання у школярів і учнівської молоді національного 

світогляду через залучення її до пізнання джерел українського народного 
мистецтва, розвитку творчого пошуку і художнього смаку, підтримки 
талановитої молоді департамент освіти і науки облдержадміністрації спільно з 
комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) щорічно проводить обласний 
конкурс “На кращого юного майстра народних ремесел” (далі – Конкурс).  

У 2018 році на розгляд журі Конкурсу, який проводився в заочному 
форматі, було надано 247 творчих робіт за номінаціями: народна вишивка,  
вироби з соломи, писанкарство, лозоплетіння, петриківський розпис, різьба по 
дереву.  

Учасниками заходу стали юні майстри народних ремесел з міст: Дніпро, 
Кривого Рогу, Новомосковська, Кам’янського, Марганця, Покрова, 
Першотравенська, Нікополя, Жовті Води та районів: Магдалинівського, 
Синельниківського, Дніпровського, Новомосковського, Межівського, 
Солонянського, Широківського, Петриківського, Томаківського, а також 
Криничанської та Вербківської об’єднаних територіальних громад. 

При оцінюванні робіт по кожній номінації члени журі висловили свої 
зауваження і побажання для керівників гуртків, які навчають дітей 
декоративно-ужитковому мистецтву. 

Так, в номінації “Народна вишивка” багато наданих робіт були вишиті 
хрестиком. Ця техніка виконання вважається брокарівською, тому керівникам 
слід звернути увагу на застосування і поширення техніки виконання та 
візерунків Придніпровського регіону. Не всі роботи учасників були правильно 
оформлені, а саме не оброблені краї виробів, не вірно підібрані кольори 
візерунків, не завжди витримана композиційна досконалість. 

У номінації “Вироби з соломи” журі відмітило, що в порівнянні з 
минулим роком зменшилась кількість виробів, але рівень техніки виконання 
творчих робіт підвищився. 

У номінації “Лозоплетіння” найбільш поширеним недоліком у виконанні 
робіт юними майстрами є неретельне обрізування кінців прутиків лози, 
неякісне фарбування лози, нещільне плетіння виробів. Деякі роботи не 
відносяться до традиційних народних виробів, наприклад роботи, які покриті 
лаком, що є сучасною обробкою деревини, також у виробах багато ажурних 
елементів, що не завжди доцільно. 
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У номінації “Петриківський розпис” журі конкурсу відмітило, що в 

багатьох роботах юних майстрів майже відсутній такий критерій, як місцевий 
колорит та слабо виражена композиційна досконалість. Деякі роботи виконані 
неохайно, відсутні етикетки на роботах. Також в деяких роботах автори не 
дотримуються традиційного петриківського розпису, не завершені роботи і не 
завжди відповідають обласному рівню. 

У номінації “Різьба по дереву” журі відмітило, що деякі роботи мають 
недоліки в чистоті різання, які юні майстри ховають під занадто великим 
лакуванням виробу, деякі роботи зроблені методом випилювання лобзиком та 
методом випалюванням, що не відноситься до напрямку різьба по дереву. 

У номінації “Писанкарство” журі відмітило, що деякі роботи мають 
недоліки в оформлені композиції, мають недопустимість кольорів в декорації 
композиції (наприклад, поєднання рожевого кольору не співпадає з загальною  
кольоровою гамою писанок). Деякі роботи не відповідають критеріям 
оцінювання робіт. При оформленні композицій допущені грубі порушення у 
поєднанні писанок з штучними матеріалами, що є шляхом до розвитку поганого 
смаку у дитини, а в деяких  роботах зовсім відсутній місцевий колорит. 

За підсумками конкурсу можна зробити висновок, що популяризацію 
народної творчості в області серед школярів та молоді треба активізувати, а 
керівникам гуртків при підготовці учасників слід дотримуватися конкурсних 
вимог. 
 
 
 
Завідувач сектору позашкільної 
освіти та виховної роботи      К.Є. ФЕДОРЧЕНКО 


