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НАКАЗ 
  

15.06.2018 м.Полтава № 273 
 

 

Про  підсумки  проведення 
обласного конкурсу «Мозаїка 
творчої майстерності»  на  кращі  
методичні розробки серед педагогів 
закладів  позашкільної  освіти  
 
 

На виконання планів роботи Департаменту освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації та Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді на 2018 рік, відповідно до Положення «Про 
обласний конкурс «Мозаїка творчої майстерності» на кращі методичні 
розробки серед педагогів позашкільних навчальних закладів естетичного 
спрямування області» (далі - Положення), затвердженого наказом Головного 
управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 13.04.2012 № 207 і 
зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 
18.04.2012 за № 28/1837, з метою виявлення та поширення передового 
педагогічного досвіду педагогів закладів позашкільної освіти естетичного 
спрямування, з 01 до 05 червня 2018 року в Полтавському обласному центрі 
естетичного виховання учнівської молоді був проведений обласний конкурс 
«Мозаїка творчої майстерності» на кращі методичні розробки серед педагогів 
закладів позашкільної освіти (далі - Конкурс). 

На Конкурс надійшло 26 робіт педагогів з 15 закладів позашкільної 
освіти: Новосанжарського районного будинку дитячої та юнацької творчості, 
позашкільного навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, комунального 
позашкільного навчального закладу «Кременчуцький міський Будинок дитячої 
та юнацької творчості», Будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської 
районної ради, Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської 
міської ради Полтавської області, Будинку дитячої та юнацької творчості 
Решетилівської міської ради Полтавської області, Будинку дитячої та юнацької 
творчості Кременчуцької районної ради, Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді, Сенчанського Будинку дитячої та 
юнацької творчості, Машівського районного Будинку дитячої та юнацької 
творчості, Лохвицького міського центру дитячої та юнацької творчості, 
Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості, Хорольського 
районного Центру дитячої та юнацької творчості, Кобеляцького будинку 



дитячої та юнацької творчості імені Миколи Андрійовича Касьяна, 
Лубенського районного центру дитячої та юнацької творчості Лубенської 
районної ради.  

Конкурсанти представили свої здобутки у номінаціях: психолого-
педагогічні аспекти позашкільної освіти – 8 робіт, організація навчально-
виховного процесу – 11 робіт, дидактичні матеріали – 7 робіт.  

Члени журі відзначили актуальність наданих методичних розробок, 
творчий підхід педагогів до удосконалення теоретичного матеріалу та 
практичного його застосування. 

Разом з тим, було вказано на недоліки: матеріали на Конкурс подаються з 
порушеннями вимог Положення (частина робіт не має відповідного 
оформлення, у деяких роботах відсутній аналіз практичних результатів та 
висновків, що свідчить про відсутність цілісного підходу до планування 
процесу навчання і виховання). 

Враховуючи викладене, на підставі рішення журі Конкурсу  
  

НАКАЗУЮ: 
 

1. За досягнуті успіхи в Конкурсі нагородити грамотами Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації та Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді:  

 
за І місце  
у номінації психолого-педагогічні аспекти позашкільної освіти: 
Синягівську Ірину Сергіївну – методиста, керівника зразкового 

художнього колективу гуртка «Юний журналіст» Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді за збірку «Не просто хобі» 
(матеріали з досвіду роботи керівника гуртка);  

у номінації дидактичні матеріали: 
Гупанову Світлану Анатоліївну – керівника творчого об’єднання 

«Художня майстерність» комунального позашкільного навчального закладу 
«Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості» за збірку 
методичних рекомендацій «Розвиток художньо-творчих здібностей дітей 
техніками прикладної графіки»; 

Займак Ірину Іванівну – керівника гуртка «Юний математик» 
Машівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості за збірку 
«Виховуємо Остроградських» (матеріали з досвіду роботи керівника гуртка); 

у номінації організація навчально-виховного процесу: 
Довганюк Лілію Анатоліївну – керівника гуртка-методиста, керівника 

народного художнього колективу ансамблю фольклорно-стилізованого танцю 
«Плай» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді за розробку навчальної програми гуртка; 

Теремецьку Тетяну Іванівну – керівника, Цимбал Марію Анатоліївну – 
хореографа зразкового художнього колективу театру мод «Силует» 
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді за 
розробку навчальної програми гуртка; 
 



за ІІ місце  
у номінації організація навчально-виховного процесу: 
Піщенко Ірину Володимирівну – керівника гуртка черліденгу «Флаєр» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді за 
розробку навчальної програми гуртка; 

у номінації психолого-педагогічні аспекти позашкільної освіти: 
Матвієць Тетяну Вікторівну – методиста комунального позашкільного 

навчального закладу «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької 
творчості» за навчально-методичний посібник «Цікаві ідеї з методичної скрині» 
(ефективні прийоми викладання дорослим); 

Піщенко Ірину Володимирівну – керівника гуртка черліденгу «Флаєр» 
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді за 
збірку «Майстри яскравого шоу» (з досвіду роботи керівника гуртка); 

 
за ІІІ місце  
у номінації організація навчально-виховного процесу: 
Близнюк Ірину Олексіївну – керівника зразкового художнього колективу 

творчого об’єднання «Художнє ліплення» комунального позашкільного 
навчального закладу «Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької 
творчості» за збірку методичних рекомендацій «Використання інтерактивних 
технологій у позашкільній освіті»; 

Бугрій Майю Вікторівну – керівника гуртка хорового співу 
«Відродження» Будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської районної 
ради за розробку навчальної програми гуртка; 

Хохулю Олену Вікторівну – керівника колективу східного танцю «Аль 
Джана» позашкільного навчального закладу центру дитячої та юнацької 
творчості Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за збірку 
методичних рекомендацій «Східний танець – феєрія краси та грації»; 

у номінації дидактичні матеріали: 
Михайленко Надію Олександрівну – керівника гуртка «В’язаний 

дивосвіт» позашкільного навчального закладу центру дитячої та юнацької 
творчості Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області за збірку 
методичних рекомендацій «Весняні передзвони»; 

у номінації психолого-педагогічні аспекти позашкільної освіти: 
Білаш Олену Володимирівну – керівника гуртка «Журналістика» 

Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи 
Андрійовича Касьяна за посібник «Національно-патріотичне виховання на 
заняттях гуртка в закладі позашкільної освіти»; 

Руденко Наталію Іванівну – керівника циркової студії «Юність» 
Лубенського районного центру дитячої та юнацької творчості Лубенської 
районної ради за збірку «Жонглювання як жанр циркового мистецтва». 

Скороходову Ольгу Анатоліївну – методиста позашкільного навчального 
закладу центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської 
ради Полтавської області за збірку «На хвилі позитиву» (з досвіду роботи 
методиста); 

 



2. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді за участь у Конкурсі: 
 

у номінації організація навчально-виховного процесу: 
 Бірюкову Світлану Іванівну – керівника гуртка барабанщиків, Вітер 
Наталію Іванівну – методиста Будинку дитячої та юнацької творчості 
Решетилівської міської ради Полтавської області за розробку навчальної 
програми; 
 Орліченко Світлану Володимирівну – керівника гуртка Полтавського 
міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської 
області за збірку «Ліплення із солоного тіста»; 

Шіпову Вікторію Дмитрівну – керівника гуртка «Вокал» 
Новосанжарського районного будинку дитячої та юнацької творчості за збірку 
«Національно-патріотичне виховання учнів на заняттях вокального гуртка»;  

у номінації дидактичні матеріали: 
Бакляк Оксану Євгенівну – керівника гуртка виготовлення сувенірів 

«Творча майстерня» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості за 
збірку сценаріїв виховних та масових заходів «Як згуртувати дитячий колектив 
та зацікавити батьків». 

Чернуху-Ільченко Олену Сергіївну – керівника гуртка «Петриківський 
розпис» Новосанжарського районного будинку дитячої та юнацької творчості 
за збірку «Техніка виготовлення сувенірних дощечок»; 
 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, головам об’єднаних територіальних громад, директорам 
закладів позашкільної освіти області: 

 
3.1. Проаналізувати результати Конкурсу та сприяти подальшій 

активізації методичної роботи в закладах позашкільної освіти.  
 
3.2. Виявляти творчих педагогів в закладах позашкільної освіти, залучати 

до участі в Конкурсі, сприяти створенню умов для подальшого поширення 
їхнього досвіду. 

 
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 
 
 
 

 

Виконувач обов’язків директора  
Департаменту освіти і науки       Г.Б. Власюк 


