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Про підсумки проведення обласного 
конкурсу ,,Мозаїка творчої 
майстерності” на кращі методичні 
розробки художньо-естетичного 
напряму серед педагогів закладів 
позашкільної освіти 
 

 
На виконання річного плану роботи Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді (далі – ОЦЕВУМ), з метою виявлення та 
поширення передового педагогічного досвіду, розвитку творчого потенціалу та 
удосконалення професійної майстерності педагогів закладів позашкільної освіти, 
6 червня 2019 року в ОЦЕВУМі був проведений обласний конкурс ,,Мозаїка 
творчої майстерності” на кращі методичні розробки художньо-естетичного 
напряму серед педагогів закладів позашкільної освіти (далі - Конкурс). 

На Конкурс надійшло 22 роботи педагогів з 13 закладів позашкільної освіти: 
позашкільного навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, 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, 
Машівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості, Карлівського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості, Лубенського районного центру 
дитячої та юнацької творчості, Хорольського районного Центру дитячої та 
юнацької творчості, Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості, 
Комунальної організації (установи, закладу) ,,Полтавський Будинок дитячої та 
юнацької творчості”, Комунального закладу ,,Полтавський Палац дитячої та 
юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області”. 

Конкурсанти представили свої здобутки у номінаціях:  
психолого-педагогічні аспекти позашкільної освіти – 3 роботи,  
організація навчально-виховного процесу – 8 робіт,  
дидактичні матеріали – 11 робіт.  
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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); відсутність структурних елементів та недостатність переліку джерел, 
якими користувалися при укладанні розробки. 

Враховуючи викладене, на підставі рішення журі Конкурсу  
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. За досягнуті успіхи в обласному конкурсі ,,Мозаїка творчої майстерності” 

на кращі методичні розробки художньо-естетичного напряму серед педагогів 
закладів позашкільної освіти нагородити грамотами Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації:  

 
за І місце: 
 
у номінації психолого-педагогічні аспекти позашкільної освіти: 
Вітер Наталію Іванівну – методиста Будинку дитячої та юнацької творчості 

Решетилівської міської ради Полтавської області за посібник ,,Через активні 
форми навчання до професійної майстерності”; 

 
у номінації організація навчально-виховного процесу: 
Галкіна Руслана Івановича, Галкіну Юлію Василівну – керівників народного 

художнього колективу гуртка ,,Циркова студія ,,Єдність” Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді за розробку навчальної програми 
з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму гуртка ,,Циркова студія 
,,Єдність”; 

 
у номінації дидактичні матеріали: 
групу авторів: Теремецьку Тетяну Іванівну, Цимбал Марію Олександрівну – 

керівників зразкового художнього колективу гуртка ,,Театр мод ,,Силует” та 
Олексієнко Людмилу Валеріївну – методиста Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді за  методичну розробку ,,Використання 
проектної діяльності для формування життєвої компетентності у вихованців 
зразкового художнього колективу гуртка ,,Театр мод ,,Силует”; 

 
за ІІ місце: 
 
у номінації організація навчально-виховного процесу: 
П’яташ Валентину Суфімівну – керівника гуртка Лубенського районного 

центру дитячої та юнацької творчості за методичні рекомендації ,,Створення веб-
квесту на патріотичну тематику у додатку Google Sites”; 
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у номінації дидактичні матеріали: 
Кобу Олену Миколаївну – методиста, Курячу Тамару Леонідівну – керівника 

гуртка Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
Полтавської області за збірку ,,Любіть своїх персонажів як дітей”; 

Москаленко Лідію Анатоліївну – керівника гуртка, Васюк Євгенію 
Анатоліївну – методиста Комунальної організації (установи, закладу) 
,,Полтавський Будинок дитячої та юнацької творчості”; 

 
за ІІІ місце: 
 
у номінації організація навчально-виховного процесу: 
Юхно Катерину Василівну – керівника гуртка Комунального закладу 

,,Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради 
Полтавської області” за методичну розробку ,,Трипільські орнаменти – скарб 
нації”; 

Гринь Світлану Володимирівну – методиста Полтавського міського центру 
позашкільної освіти за методичну збірку ,,Роль засобів музейної педагогіки в 
процесі громадянського виховання вихованців закладу позашкільної освіти”; 

 
у номінації дидактичні матеріали: 
Писаренко Людмилу Василівну – керівника гуртка ,,Інструментальний 

ансамбль ,,Ноктюрн”, Синягівську Ірину Сергіївну – методиста Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної 
ради за збірку ,,Муза в моєму серці”; 

групу авторів: Бугрій Майю Вікторівну, Колевид Лесю Олексіївну, 
Корольову Віру Іванівну – керівників гуртків, Махічеву Ірину Олексіївну –
директора Будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської районної ради за 
збірку ,,Національно-патріотичне виховання в гуртках художньо-естетичного 
спрямування”. 

 
2. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді за участь в обласному конкурсі ,,Мозаїка творчої 
майстерності” на кращі методичні розробки художньо-естетичного напряму серед 
педагогів закладів позашкільної освіти: 

 
у номінації дидактичні матеріали: 
Зубкову Наталію Вікторівну – керівника гуртка Машівського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості за збірку ,,Сценарії масових заходів 
громадянсько-патріотичного спрямування”; 

Бутенко Олену Віталіївну – методиста Козельщинського Будинку дитячої та 
юнацької творчості за розробку сценаріїв масових заходів ,,Веселий вулик”. 

 

 
3.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 
 
 
Виконувач обов’язків директора      О. Рець 


