
Донецька обласна державна адміністрація 
Департамент освіти і науки

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР (ДОЕНЦ)
вул. В.Стуса, 19, м. Краматорськ, Донецька обл., Україна, 84333, тел.:+380500360876, 

е-таіі: допоепс@§таі1.сот Код ЄДРПОУ 25954143

Від РРРРМЖ * / £ /
На № ________ в ід __________  Начальникам (завідуючим) управлінь

(відділів) освіти міських рад і 
райдержадміністрацій

Керівникам з освіти об’єднаних 
територіальних громад

Директорам закладів загальної середньої 
освіти

Директорам рай/міськСЮН (ЕНЦ), 
комплексних закладів позашкільної 
освіти

Про проведення обласного конкурсу
юних майстрів народних ремесел «Природа і творчість»
Відповідно до «Плану обласних організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами позашкільної роботи)», 
затвердженого наказом директора департаменту освіти і науки Донецької 
облдержадміністрації від 04.01.2019 № 4/163-19-0Д, згідно з Положенням про обласний 
конкурс юних майстрів народних ремесел «Природа і творчість», затвердженого 
наказом департаменту" освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 12.09.2016 
№ 338 та зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій 
області 30.09.2016 № 95/2163 Донецький обласний еколого-натуралістичний центр у 
вересні-жовтні 2020 року проводить обласний конкурс юних майстрів народних 
ремесел «Природа і творчість» (далі -  Конкурс), який проводиться з метою формування 
в дітей та молоді дбайливого ставлення до природи, виховання любові до народних 
традицій рідного краю, підготовки їх до професійного самовизначення.

Роботи переможців І (районного) етапу разом із протоколом приймаються з 21 
вересня по ЗО жовтня 2020 року на поштову адресу:

(Укрпошта 84393) вул. Волгодонська 22, м. Краматорськ, Донецька область, 84393 
(з поміткою «Природа і творчість») або ( Нова пошта) вул. Волгодонська 22. м. 
Краматорськ. Донецька область. 84393 (з поміткою «Природа і творчість»)

До робіт додається заявка, оформлена згідно з вимогами (додаток 2).
Умови проведення Конкурсу додаються (додаток І ).
Роботи учасників відправляються на електронну адресу: 

копкнг8сіоепс@етаіЬсот
довідка за телефоном +380952139004 (Світлична Катерина Сергіївна).
Заступник директора з НВР Ірина Лещенко



Додаток 1 
до листа ДОЕНЦ
від Р1/, Рї? / £ /

Умови проведення обласного 
конкурсу юних майстрів народних ремесел 

«Природа і творчість»

І. Загальні положення
1. Ці умови визначають порядок проведення обласного конкурсу юних 

майстрів народних ремесел «Природа і творчість» (далі -  Конкурс)
2. Конкурс проводиться з 21 вересня по ЗО жовтня 2020 року.
3. Мета та основні завдання Конкурсу.
Метою Конкурсу є формування в дітей та молоді дбайливого ставлення 

до природи, виховання любові до народних традицій рідного краю, підготовки 
їх до професійного самовизначення.

Основні завдання Конкурсу:
- пошук і підтримка обдарованої учнівської молоді;
- залучення молоді до вивчення народних традицій;
- розвиток творчих здібностей у дітей та учнівської молоді, формування 

відповідних професійних умінь і навичок;
- обмін кращим досвідом організації роботи гуртків народних ремесел в 

закладах освіти;
- виховання в учнівської молоді екологічної та естетичної культури;
-ознайомлення дітей та молоді із сучасними тенденціями розвитку

народного мистецтва, досягненнями українських та зарубіжних майстрів.
4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для 

учнівської молоді закладів вищої, передвищої, професійно-технічної, 
дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти.

5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу 
здійснює Донецький обласний еколого-натуралістичний центр (далі -  
ДОЕНЦ).

6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному 
веб-сайті ДОЕНЦ.

II. Учасники Конкурсу
До участі у конкурсі запрошуються учасники індивідуально або у складі 

команди творчих учнівських об’єднань закладів освіти віком від 6 до 22 років 
включно.

III. Порядок і строки проведення Конкурсу
Е Конкурс проводиться у три етапи:

I етап -  районний/міський (відбірковий);
II етап — обласний (фінальний).

2. І етап Конкурсу проходить в містах і районах Донецької області. 
Порядок, терміни та місце проведення І (відбіркового) етапу Конкурсу



відзначається відповідним наказом управлінь (відділів) освіти 
міських/районних рад та райдержадміністрацій.

3. Заявки щодо участі в Конкурсі (додаток 2) та конкурсні роботи 
учасників II етапу (переможців І (відбіркового) етапу Конкурсу) 
надсилаються за місцем знаходження ДОЕНЦ: вул. Волгодонеька, 22,

4. м. Краматорськ, Донецька область, 84393 (з поміткою «Природа і 
творчість»)

5. Роботи приймаються з 21 вересня по ЗО жовтня 2020року (включно -
за поштовим штемпелем),

IV. Вимоги до робіт
1. У 2020 році обласна виставка-конкурс юних майстрів народних ремесел 

«Природа і творчість» проводиться у таких номінаціях:
- Ошибана та колажі з природного матеріалу:
- Вироби із деревини та коріння;
- Екібана та просторові композиції;
- Вироби з соломки та лози;
- Морські фантазії.
2. Композиції повинні бути виконані акуратно і технічно, у відповідності 

до тематики Конкурсу.
3. Кожна робота має містити:

етикетку (розмір 8x5 см) з такою інформацією -  назва роботи, 
прізвище, ім’я автора, клас (гурток), керівник, назва закладу, місто 
(район).

4. Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями:
- відповідність темі Конкурсу;
- техніка виконання;
- оптимальність підбору матеріалів;
- композиційна довершеність;
- оригінальність художнього оформлення;
- загальне враження.

5. Увага! Просимо звернути увагу на те, що після завершення 
Конкурсу роботи можна буде забрати не пізніше, ніж ЗО листопада 2020 
року. Щоб забрати роботи необхідно звернутися до організаторів Конкурсу за 
телефоном +380952139004, або +380668084720.

V. Визначення та нагородження переможців та призерів Конкурсу
1. Переможці та призери номінацій Конкурсу (до 50% від кількості 

учасників) визначаються журі за загальною кількістю набраних ними балів.
2. Переможцем Конкурсу є учасник, який набрав найбільшу кількість 

балів.
3. Призерами Конкурсу є учасники, які за кількістю набраних балів посіли 

друге та третє місця.
4. Переможець та призери Конкурсу нагороджуються грамотами.

VI. Фінансові умови
Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за 

рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.



Додаток 2 
до листа ДОЕНЦ
від РРРРРР^Й .̂ /Р /

Заявка
обласного конкурсу юних майстрів народних ремесел 

«Природа і творчість»

Вставте сюди фотографію вашої роботи

Прізвище, ім’я, по батькові учасника

Повна назва закладу освіти

Вік учасника

Клас

Номінація

Назва конкурсної роботи

Прізвище, ім’я, по батькові керівника

Посада та місце роботи керівника

Контактний телефон та електронна адреса керівника
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Додаток З 
(Приклади робіт)


