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Керуючись від 13,10.2021 №463/0/212-21 “Про проведення обласного 
конкурс} “На кращого юного майстра народних ремесел” (заочно), з метою 
відродження національних традицій, розвитку художнього смаку здобувачів 
освіти, пошуку і підтримки обдарованої молоді та заохочення її до творчої 
самореалізації протягом жовтня -  листопада поточного року було проведено 
зазначений вище конкурс.

Відповідно до підсумкових протоколів журі

НАКАЗУЮ:

1. Директорові комунального закладу освіти “Обласний екодого- 
нату рал і стичний центр дітей та учнівської молоді” (далі КЗО “ОЕНЦДУМ ) 
Педану Ю.Ф здійснити організаційні заходи щодо нагородження грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації та призами переможців 
обласного конкурсу “11а кращого юного майстра народних ремесел” (заочно) 
(далі — Конкурс), дотримуючись чинного законодавства України в частині 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби СОУГО-19. спричиненої 
коронавірусом БАК-Б-СоУ-З, відповідно до списку (додаток 1).

2. Керівникам органів управління освітою сільських, селищних та міських 
рад (за згодою), департаменту молодіжної політики та національно- 
патріотичного виховання Дніпровської міської ради (за згодою) ознайомитись з 
інформаційною довідкою про підсумки проведення Конкурсу (додаток 2),

3. Провести фінансування заходу за рахунок КПКВК 0611142 
“Інші програми та заходи у сфері освіти” КЗО “ОЕНЦДУМ” відповідно 
до затвердженого кошторису, що додається.

4. 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 Олексій ПОЛТОРА ІІЬКИИ



Додаток І
д о  п а к т у  департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації
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Г писок
переможців обласного конкурсу 

“На кращого юного майстра народних ремесел" Наочного)
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НОМІНАЦІЯ “ПЕТРИМІНСЬКИЙ РОЗПИС"

1 ДРОГОВІЗ
Лліиа

учениця комунального закладу освіти “ІванівськпН 
ліцей" Петрпківської селищної ради

Статнва О А. 50 1

СВСТ1ГНЄСВА
Єлизавета

учениця державного закладу освіти “Професійно- 
технічке училише № 79"

Горбуля Л.М. 43 11

**у» > НПФЕДЮК
Олександра

учениця 11 класу комунального закладу освой 
“БалівськнҐ! ліцей" Слобожанської селищної ради

Міленко В 1 42 111

4. ВОРОПАЙ
Аліна

вихованка комунального закладу освіти “Центр 
позашкільної рот ти" Новомосковської міської ради

Головко М М 42 ІН

НОМІНАЦІЯ “ПИСАН К А РСТ ВО ”

5. СИНЮКОВА
Катерина

вихованка комунального 
закладу “Центр дитячої 
Дніпровської міської ради

позашкільного навчального 
та юнацької творчості”

Поджарен ко А. В. 50 1

6. РЯБЕЦЬ
Тетяна

вихованка комунального 
закладу “Центр дитячої та 
Криворізької міської ради

позашкільного навчая? ч е о  
юнацької творчості “Сонях'

Литовська С М 49 II



Продовження додатка 1

7 МЄШКОВ А 
Ксенія

учениця 11 класу комунальною закладу сопіти 
"Марі енецька спеціалізована загальноосвітня школа 
1 III ступенів №2 з поглибленим вивченням англійської 
мови” Марганецької міської ра лі

Колпак Т.П 48 Ні

НОМІНАЦІЯ “ЛОЗОПЛЕТІННЯ”

я ТОЛЩИНА
Христина

вихованка комунального позашкільною навчального 
закладу "Центр позашкільної роботи № Г  Дніпровської 
міської ради

Мукасєсва Л Н 44 1

0 РЕШЕТИЛО
Дарина

вихованка комунального позашкільною навчального 
закладу “Нікопольський будинок дитячої та юнацької 
творчості" Нікопольської міської ради

Коломієць О В 37 II

НОМІНАЦІЯ “ВИРОБИ 3 СОЛОМІЇ ТА АПЛІКАЦІЯ 3 СОЛОМИ”

10 МОТУЗ
Вікторія

учешшя 5 класу комунального закладу освіти 
"КотовськиГі ліцей” Магдалннівської селищної ради

Шикаренко О.В. 50
1

11 РАДЧЕНКО 
Дар’я

вихованка селищного комунального закладу 
позашкільної освіти “Межівськии будинок дитячої та 
юнацької творчості” Межівської селищної ради

Воскобойник Н Г 50 1

12. КАВТЕЛАДЗЕ
Валентина

вихованка комунального закладу “Флотилія юних 
моряків і річковиків” Кам’янської міської ради

Нестеренко 0 .0 48 II

13 ЗУБ
Анастасія

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу "Дитячо-юнацькяй центр "Штурм” 
Дніпровської міської ради

Левченко М.П 40 11

14 ЧОРНА
Марія

вихованка комунального закладу “Центр позашкільного 
розвитку дітей та юнаитва” Магдалннівської селищної

Капшук 1.В 45 ПІ

ради
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СЕРЕДА
Олександр

вихованець філії “Шафран" комунального закладу 
освіти “Обласний еколога-натураліст ичний центр дітей 
та учнівської молоді"

Журавель В.С Ч) 1

• ?ч КОВРИГА
Сергій

вихованець філії “Шафран' комунального закладу 
освіти “Обласний еколога-натураліст г лінії центр дітей 
та учнівської молоді"

Журавель В Є 45 II

і ' БУЦЬКИЙ
Костянтин

вихованець комунального закладу позашкільної освіти 
“Центр їпорчості дітей та юнацтва “Єузір'я" 
Вербківської сільської ради

Токарчук Г В 40 III

18 ЯЛОЗА 
Дар’я

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Переомаґіеькнй ліцей” Іларіонівськоі селищної ради

НОМІНАЦІЯ “НАРОДНА ВИШИВКА11

Савко П Г 40 Ш

10 КОЛЯДА
Євгенія

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр позашкільної роботи № Г Дніпровської 
міської ради

Макаренко Г П 49 1

20 ГРЕЧАНА
Єлизавета

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Піщанеькии ліцей" Піщанської сільської ради

Ко нішу к А.І 46 (1

21 ГОЛУБ
Уляиа

вихованка комунального закладу позашкільної освіти 
"Центр дитячої творчості" Покровськоі селищної ради

Романець 3 М 44 НІ

22 РУДЕНКО
Катерина

вихованка комунального закладу “Царичанський 
Будинок дитячої та юнацької творчості Царичанської

Ткаченко Н.В 41 НІ

селищної ради

Завідувач сектору позашкільної освіти та виховної роботи Катерина ФРДОРЧННКО



Додаток 2
до наказу департаменту освіти
і науки облдержадміністрації
від ; /  2021 № .Щ7 /0/212-21

Інформаційна довідка
про підсумки проведення обласного конкурсу 

“На кращого юного майстра народних ремесел” (заочного)

З метою відродження національних традицій, розвитку художнього смаку 
учасників освітнього процесу, пошуку і підтримки обдарованої молоді 
та заохочення її до творчої самореалізації комунальним закладом освіти 
Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

(далі КЗО “ОЕНЦДУМ”) протягом жовтня -  листопада 2021 року 
було проведено обласний конкурс “На кращого юного майстра народних 
ремесел” (заочно) (далі Конкурс).

У Конкурсі взяли участь здобувані освіти закладів освіти з Апостолівської, 
Дніпровської. Марганецької, Нікопольської, Павлоградської,
Верхньодніпровської, Кам'ямської. Криворізької, Новомосковськом 
І іершотравенської, Гіокровської, Синельниківськоі міських; Обухівської, 
Петриківської, Солонянської, Г убиниської, Криничанської, Покровської, 
Царичанської, Межівської, Васильківської, Магдалинівської, Томаківської, 
Софіївської, Черкаської селищних; Зайцівської, Вербківської,
1 речаноподівської, Богданівської, Ніщанської сільських територіальних громад 
та філії "Шафран” КЗО "ОЕНЦДУМ”, яка працює на базі Могилівської 
сільської територіальної громади.

Усього до розгляду журі було надано 264 роботи юних майстрів, 
які оцінювались згідно критеріїв, зазначених в умовах проведення Конкурсу.

У номінації "Різьблення по дереву" журі відмітило, що художній рівень 
наданих робіт виявився недостатнім, деякі роботи вже брали участь 
в обласному Конкурсі в минулому році, а також юні майстри при виконанні 
робіт з дерева запитають багато бруду та скалок на виробі. Різьба не тавжди 
ведеться за волокнами матеріалу, що призводить до шорсткості вирізаного 
елементу Деякі роботи містять куплені в магазині елементи, шо не відповідає 
\ мовам проведення Конкурсу.

.V номінації '*Писсшкарспто’* журі зауважило, що деякі роботи мають 
недоліки в оформленні композиції, наприклад, застосовується природний 
матеріал, який втратив свій початковий вигляд, в деяких роботах присутня 
недопустимість кольорів в створенні композиції.

У номінації ",Лозоплетіння ” було надано дуже мало творчих робіт, тому 
журі бачить необхідність збільшення (посилення) кількості гуртків 
з лозоплетіння в закладах позашкільної освіти області.

У номінації "Народна вишивка" журі зазначило, що роботи деяких 
учасників мають неправильні назви, наприклад, виріб доріжка названий 
рушником тощо. Обробка краю виробів відсутня і не відповідає українським
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народним традиціям, в рушниках і серветках пристрочені штучні мережива, 
що не відповідає умовам проведення Конкурсу. Журі пропонує керівникам 
гуртків, що навчають дітей, звернути увагу на використання традиційних 
різноманітних технік виконання народної вишивки.

) номінації "Вироби з соломи” журі звернуло увагу на необхідності 
застосовувати складніші техніки роботи з соломою, виготовляти більш цікавіші 
авторські вироби та композиції. У деякігх роботах якість оформлення має бути 
кращою. Журі також відмічає, що роботи аплікації з соломи учасників 
Конкурсу були виповнені на високому рівні.

Традиційно, з урахуванням народних ремесел, поширених на території 
Придніпров’я, найбільша кількість творчих робіт була надана у номінації 
“ііетриківськті розпис ”. При оцінці виробів юних майстрів журі відмітило, 
що в багатьох роботах був слабо виражений місцевий колорит та композиційна 
досконалість, деякі роботи не відповідали умовам Конкурсу.

За результатами проведення Конкурсу визначено 22 переможці 
та їх керівники, які нагороджені грамотами департаменту освіти і науки 
облдержад м і ністрації.

Завідувач сектору
позашкільної освіти та виховної роботи


