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

 
Відповідно до плану роботи на 2020 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 комунальний заклад освіти “ Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” (далі - КЗО “ОЕНЦДУМ”) в листопаді 2020 року 
проводить обласний конкурс “На кращого юного майстра народних 
ремесел” (далі-Конкурс) за напрямами: народна вишивка, лозоплетіння, 
різьблення по дереву, писанкарство, петриківський розпис, вироби з соломи.  

Конкурс проводиться в два етапи: 
територіальний відбірковий (заочний) (на рівні міст та районів);  
обласний фінальний (заочний). 
Учасниками відбіркового етапу Конкурсу можуть бути учні закладів 

загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної, вищої освіти, родинні 
колективи. 

Творчі роботи для участі у фінальному етапі Конкурсу подаються до  
КЗО “ОЕНЦДУМ” до 12 листопада 2020 року. 

До участі у фінальному обласному етапі конкурсу допускаються 
переможці відбіркового етапу, роботи одного учасника на кожний 
напрямок, на яких оргкомітети міст та районів 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);  

Керівникам закладів освіти 
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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 прийнятого зразку 
розміром 100 мм на 50 мм, в яких зазначаються назва роботи, прізвище, ім’я та 
вік автора, заклад освіти та його адреса, прізвище та телефон керівника.  

Обласний фінальний (заочний) етап Конкурсу відбудеться  
18 листопада 2020 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.096-281-94-31, контактна особа Калашникова 
Ніна Дмитрівна, завідувач відділу організаційно-масової роботи  
КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

 

 

Директор комунального закладу освіти      Ю.Ф. ПЕДАН  
“Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді”                                                         
 



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

 
І. Загальні положення 

1.1. Умови про проведення щорічного обласного конкурсу  
“На кращого юного майстра народних ремесел” (далі – Конкурс) регулює 
порядок проведення та визначення переможців Конкурсу. 

1.2. Обласний Конкурс проводиться з метою: 
популяризації та розвитку зацікавленості учнівської молоді в здобутті 

знань, умінь, навичок з декоративно-вжиткового мистецтва; 
виявлення і пропаганди ефективних форм роботи творчих об’єднань з 

народної вишивки, лозоплетіння, різьблення по дереву, писанкарства, 
декоративного розпису, об’ємного плетіння з соломи, аплікації соломкою та 
інших нових напрямків декоративно-ужиткового мистецтва. 

1.3. Основним завданням конкурсу є: 
пошук та підтримка талановитої молоді, розвиток творчих здібностей; 
підтримка талановитих педагогів, сприяння їх самореалізації; 
досягнення учнями певного рівня професіоналізму; 
формування культурного потенціалу сучасного суспільства; 
відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу та виходу 

української культури на світовий рівень; 
вивчення та збереження національних традицій. 

ІІ. Умови організації та порядок проведення Конкурсу 
2.1. Організатором конкурсу є департамент освіти і науки 

облдержадміністрації (далі – Департамент) спільно з комунальним закладом 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”). 

2.2. Дата проведення Конкурсу визначається наказом департаменту. 
2.3. Інформація про проведення Конкурсу висвітлюється на веб-сайті  

КЗО “ОЕНЦДУМ”. 
2.4. В 2020 році форма проведення Конкурсу є заочною, де майстрами 

оцінюються творчі роботи учасників, надіслані до оргкомітету. 
2.5. Конкурс проводиться в два етапи: відбірковий (на рівні міст та 

районів) та фінальний (обласний). 
2.6. Учасниками відбіркового етапу можуть бути учні різних вікових 

категорій закладів загальної середньої, професійно-технічної освіти, вихованці 
еколого-натуралістичних центрів та станцій юних натуралістів, комплексних 
закладів позашкільної освіти, студенти закладів вищої освіти, родинні 
колективи.  

2.7. Для проведення Конкурсу на відбірковому етапі створюються 
районні, міські оргкомітети і журі, склад яких затверджується відповідними 
органами управління освітою. 

2.8. До складу обласного оргкомітету входять представники 
Департаменту, КЗО “ОЕНЦДУМ”, закладів позашкільної, загальної середньої 
та вищої освіти, наукових установ та організації (за згодою). 
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2.9. Журі Конкурсу формується з числа педагогічних працівників закладів 
позашкільної освіти, народних майстрів. 

2.10. До участі у фінальному обласному етапі конкурсу допускаються 
переможці відбіркового етапу, на яких оргкомітети міст та районів надають до 
КЗО “ОЕНЦДУМ” заявку на участь у конкурсі. 

У заявці зазначаються:  
прізвище та ім’я учасника; 
вік учасника, місце навчання (заклад освіти, 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 прийнятого зразку 

розміром 100 мм на 50 мм, в яких зазначаються назва роботи, прізвище, ім’я та 
вік автора, заклад освіти та його адреса, прізвище та телефон керівника.  

IІІ. Критерії оцінювання робіт 
3.1. Роботи учасників першого та другого етапів Конкурсу оцінює журі за 

наступними критеріями за 10 бальною шкалою: 
художній рівень;  
відображення місцевого колориту; 
майстерне володіння технікою виконання; 
композиційна досконалість; 
якісне оформлення роботи. 
3.2. Максимальна кількість балів – 50.  

ІV. Порядок визначення переможців Конкурсу та їх нагородження 
4.1. Журі Конкурсу визначає переможців, присуджуючи І, ІІ, ІІІ місця за 

результатами оцінювання творчих робіт по кожному напрямку. 
4.2. Переможці конкурсу нагороджуються грамотами Департаменту, або 

КЗО “ОЕНЦДУМ” та цінними призами. 
4.3. Роботи переможців Конкурсу залишаються протягом 1 року з дня 

підведення підсумків в КЗО “ОЕНЦДУМ” для організації обласних та 
всеукраїнських тематичних виставок. 

V. Фінансування 
5.1. Конкурс фінансується за рахунок видатків, передбачених на 

проведення організаційно-масових заходів КЗО “ОЕНЦДУМ”, а також за 
рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України. 

5.2. Контроль за виконанням бюджетних коштів здійснюється у порядку, 
встановленому чинним законодавством. 

 
 

 


