
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 
18.06.2021           м.Полтава     № 234 
 
 
Про підсумки проведення обласного 
конкурсу ,,Мозаїка творчої 
майстерності” серед педагогів 
закладів позашкільної освіти на 
кращі методичні розробки 
художньо-естетичного напряму 
 
 

Відповідно до Положення про проведення обласного конкурсу 
,,Мозаїка творчої майстерності” серед педагогів закладів позашкільної освіти 
на кращі методичні розробки художньо-естетичного напряму, затвердженого 
наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації  
від 08.07.2019 № 258 і зареєстрованого в Головному територіальному 
управлінні юстиції у Полтавській області 24.07.2019 за № 374/3491, з метою 
виявлення та поширення передового педагогічного досвіду, розвитку 
творчого потенціалу та удосконалення професійної майстерності педагогів 
закладів позашкільної освіти, 15червня 2021 року в Полтавському обласному 
центрі естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради 
відбулося засідання журі обласного конкурсу ,,Мозаїка творчої 
майстерності” серед педагогів закладів позашкільної освіти на кращі 
методичні розробки художньо-естетичного напряму (далі - Конкурс). 

На Конкурс надійшло 25 робіт з 16 закладів позашкільної освіти. 
Конкурсанти представили свої здобутки у номінаціях: психолого-

педагогічні аспекти позашкільної освіти – 8 робіт, організація освітнього 
процесу – 10 робіт, дидактичні матеріали – 7 робіт.  

Члени журі відзначили належний рівень виконання більшості робіт, 
актуальність поданих 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 порушенням вимог Положення (наявні граматичні помилки; 
методичні розробки з досвіду роботи не підтверджені фотоматеріалами 
гуртка; недостатнє змістове наповнення деяких робіт). 

Враховуючи викладене, на підставі рішення журі Конкурсу  



 
НАКАЗУЮ: 
 

1. За досягнуті успіхи в Конкурсі нагородити грамотами Департаменту 
освіти і науки Полтавської облдержадміністрації:  

 
за І місце: 
 
у номінації організація освітнього процесу: 
Олексієнко Людмилу Валеріївну – методиста  Полтавського обласного 

центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради 
за методичну розробку ,,Дистанційні технології в освітній діяльності закладів 
позашкільної освіти. Нові виклики та можливості”; 

Семенченка Романа Івановича – керівника творчого об’єднання 
(гуртка) Комунального закладу позашкільної освіти ,,Кременчуцький міський 
Будинок дитячої та юнацької творчості” за навчально-методичний посібник 
,,Базові рухи сучасного танцю в стилі брейк-данс”; 

 
у номінації дидактичні матеріали: 
Великодну Аллу Ігорівну – методиста, керівника гуртка Сенчанського 

будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради за збірник 
дидактичних матеріалів з англійської мови ,,Навчай без проблем”; 

Хоріщенко Наталію Володимирівну – методиста Комунального закладу 
,,Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради 
” за методичні матеріали ,,Ми не кращі – ми єдині!”; 

 
у номінації психолого-педагогічні аспекти позашкільної освіти: 
Лебідь Яну Володимирівну – керівника гуртка-методиста Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради за навчально-методичний посібник ,,Мотивація творчості: 
інноваційні форми і методи на заняттях гуртка літератури та публіцистики 
,,Діалог”; 
 

за ІІ місце: 
 
у номінації організація освітнього процесу: 
Зубенко Тетяну Владиславівну –керівника гуртка-методиста 

Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської 
ради за методичний посібник ,,Хореографія і розвиток особистості”; 

Ковшик Аліну Олександрівну –керівника гуртка Полтавського міського 
центру позашкільної освіти Полтавської міської ради за розробку навчальної 
програми з позашкільної освіти декоративно-прикладного профілю 
,,Сувенір”; 

 



у номінації дидактичні матеріали: 
Богомолову Оксану Анатоліївну – керівника гуртка Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради за методичну 
розробку ,,Анімалістичний посуд як унікальний вид української декоративної 
скульптури”; 

Пінчук Вікторію Анатоліївну– завідувача відділу організаційно-масової 
роботи, Архіпову Анастасію Сергіївну – культорганізатора, Олійникову 
Юлію Валеріївну – культорганізатора Комунального закладу позашкільної 
освіти ,,Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості” за 
збірку сценаріїв новорічних ранків для дітей молодшого шкільного віку 
,,Новорічні казкові історії”; 
 

у номінації психолого-педагогічні аспекти позашкільної освіти: 
Вітер Наталію Іванівну – методиста, Ілієву Лесю Миколаївну – 

керівника гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Решетилівської 
міської ради за методичну розробку ,,Розвиток вокальних здібностей дітей 
молодшого віку”; 

Ляховенко Наталію Миколаївну – заступника директора з навчально-
виховної роботи, керівника клубу ,,Успішний крок” Центру дитячої та 
юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради за збірник з досвіду 
роботи ,,Формування  успішної особистості в умовах позашкілля”; 

 
за ІІІ місце: 

 
у номінації організація освітнього процесу: 
Мороз Марину Олександрівну – керівника гуртка Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради за методичну 
розробку занять гуртка бісероплетіння ,,Український віночок”; 

Рагуліну Олену Сергіївну – керівника гуртка-методиста Комунального 
закладу ,,Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської 
міської ради” за методичний посібник ,,Розтяжка в хореографії для 
дошкільнят. Партерна гімнастика”; 
 

у номінації психолого-педагогічні аспекти позашкільної освіти: 
Бутенко Олену Віталіївну – методиста Козельщинського Будинку 

дитячої та юнацької творчості за збірку матеріалів з досвіду роботи 
,,Педагогічна студія: новий формат професійного спілкування та 
методичного супроводу”; 

Павленко Тетяну Миколаївну – керівника гуртка Полтавського 
міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради за методичну 
розробку ,,Вокальні розспівки для формування та вдосконалення вокальних 
навичок дітей дошкільного та молодшого шкільного віку”. 

Перову Вікторію Миколаївну – педагога-організатора закладу 
позашкільної освіти ,,Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за 



місцем проживання” за методичний порадник ,,Мистецтво в реаліях сучасної 
освіти”; 
 

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

 
у номінації організація освітнього процесу: 
Колевид Лесю Олексіївну – керівника гуртка-методиста Будинку 

дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради за розробку 
навчальної програми з позашкільної освіти декоративно-ужиткового профілю 
,,Джерело творчості”; 
 

у номінації дидактичні матеріали: 
Білоусову Інну Володимирівну – керівника гуртка Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради за методичну 
розробку ,,Мило своїми руками”. 
 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 

 

Директор        Віта КОВАЛЬСЬКА 


