
 

  

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання конкурсної комісії заключного етапу виставки-конкурсу 

«Ми у творчості знаходимо себе» 

 

 10 січня  2023 року                                                                                        м. Київ  

 

Присутні:  

Тетяна Іщенко, директор Науково-методичного центру ВФПО, голова конкурсної 

комісії;  

Тетяна Дудник, заступник директора з навчальної роботи Науково-методичного 

центру ВФПО, співголова конкурсної комісії;  

Члени конкурсної комісії:  

Ірина Лепеха, завідувачка кабінету соціально-гуманітарної освіти Науково-

методичного центру ВФПО;  

Тетяна Ольховик, завідувачка лабораторії педагогічних інновацій  Науково-

методичного центру ВФПО;  

Тетяна Купчак, керівник відділу соціально-культурного розвитку Львівського 

НУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького, заслужений працівник культури України;  

Секретар: Ірина Степанова, методист кабінету соціально-гуманітарної освіти 

Науково-методичного центру ВФПО.  

Порядок денний:  

1. Про заключний етап виставки-конкурсу «Ми у творчості знаходимо себе» та 

представлення творчих конкурсних робіт за номінаціями.   

Доповідає Ірина Степанова  

СЛУХАЛИ:  

Ірина Степанова  поінформувала, що виставку-конкурс «Ми у творчості 

знаходимо себе» започатковано Державною установою «Науково-методичний центр 

вищої та фахової передвищої освіти» у 2022 році з метою вивчення і поширення 

кращого досвіду з національно-патріотичного виховання студентської молоді, 

сприяння всебічній творчій самореалізації студентських та педагогічних колективів, 

збереження, примноження традицій українського народного мистецтва та інших 

видів мистецтв, виявлення унікальних музейних практик. Виставка-конкурс 

проходила у два етапи: відбірковий (у ЗФПО) – до 18 листопада п.р. та заключний 

(у НМЦ ВФПО) – до 31 грудня п.р. 

На заключний етап виставки-конкурсу було представлено 106 творчих робіт із 

27 ЗФПО за п’яттю номінаціями:  

• «Стежками етнокультурної спадщини» (Музей українського костюма та 

української писанки,обрядовий рушник) – 17 робіт;   



• «Сходинками творчої майстерності» (декоративно-прикладне мистецтво та 

художньо-естетична творчість, методичні матеріали з досвіду роботи гуртків, студій 

із різних видів мистецтва) – 67 робіт;  

• «Творча самореалізація і професійна компетентність майбутнього фахівця» 

(випускні творчі роботи студентів спеціальностей 023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація, 022 Дизайн, 014 Середня освіта (спеціалізації 

014.10 Трудове навчання та технології, 014.12 Образотворче мистецтво),              023 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, 022 Дизайн) – 12 

робіт;  

• «Пам’ятаємо та шануємо минуле заради майбутнього» (пам'ятні дати, ювілеї 

року, зокрема ЗФПО) – 5 робіт;  

• «Музей як майданчик для діалогу з історією та сучасністю» (інноваційні 

підходи до організації музейної роботи в закладах фахової передвищої освіти, 

віртуальні виставки, екскурсії, сайт Музею, сторінка Музею на сайті ЗФПО, досвід 

проведення заходів у Музеї тощо) – 6 робіт.  

УХВАЛИЛИ:  

1. Визначити кращі роботи та надати найвищі оцінки згідно з критеріями відповідної 

номінації (30 балів). 

 

У номінації «СТЕЖКАМИ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ»  

Марченко Олена, Чала Марія, 

 Надич Михайло, Зозуля Іван ‒ 

студенти                   

 Зозуля Ольга ‒ викладач                                               

 Красноградського  педагогічного 

 фахового коледжу КЗ «Харківська  

 гуманітарно-педагогічна академія» 

ХОР 

«Квітуй рідна Україна» 

(писанка, обплетена нитками) 

Дмитренко Валентина,  

Дмитренко Віктор – викладачі                                           

Новочорторийського                                              

технолого-економічного фахового 

коледжу 

«Українка» 

(лялька-мотанка) 

 

Касіян Оксана ‒ викладач                                     

ВСП «Технологічний фаховий коледж                        

НУ «Львівська політехніка»                                       

Стежками етнокультурної спадщини 

Трипілля 

(навчально-методична розробка про 

основні феномени та особливості 

культури Трипілля) 

Старанко Тетяна ‒ викладач                                                  

ВСП «Брянківський фаховий коледж                          

 ДЗ «Луганський національний 

університет ім. Тараса Шевченка                                                                         

Спадок 

(писанка травлена на страусиному яйці 

та 8 куриних травлених) 

 



У номінації  «Сходинками творчої майстерності» 
Ляховець Анастасія – студент                                    

ВП «Дубенський фаховий                                       

 медичний коледж»  

КЗВО «Рівненська медична академія» 

РОР 

Жар-птиця 

(картина вишита бісером) 

 

Віщенко Ольга ‒ викладач                                

ВСП «Брянківський фаховий коледж                             

ДЗ «Луганський національний 

університет                   

імені Тараса Шевченка»                                    

Метаморфоз, Бандуристка 

живопис) 

Голуб миру 

(постиж ‒ виготовлення прикрас із 

натурального або штучного волосся) 

Єрємєєв Роман ‒ студент                                                      

ВСП «Харківський фаховий коледж                            

харчової промисловості  

Державного біотехнологічного 

університету» 

Арета 

(лялька-мотанка) 

Лукʼян Олександр, 

Кривенко Сергій ‒ студенти 

Терещенко Микола ‒ викладач 

ВСП «Вільногірський фаховий коледж 

Українського державного університету 

науки і технологій» 

Моя незламна Україна (мапа) 

Фрегат України 

(виріб з металу) 

Роїк Юлія ‒ студент                                                      

Лимонова Анастасія ‒ студент                                       

Касіян Оксана ‒ викладач                                                      

ВСП «Технологічний фаховий коледж 

 НУ «Львівська політехніка» 

І буде в нас доля                                                                                

(авторсько-мистецький проєкт, 

малюнок, вірш, відео) 

Синій бик 

(акварель) 

Галина Бухта ‒ завідувачка бібліотеки 

Іллінецького аграрного фахового 

коледжу                        

«Треті півні» 

(збірка поєзій) 

 

Колодич Наталія ‒ студентка        Панно на дерев’яних дошках з 

прикрасами                                                                                                                               

(український етно-стиль в аксесуарах) 

Данильчик Галина ‒ студентка          Снігурі на гільці наче із картини                                                                   

(дизайнерська сумка) 

Мойсеєць Катерина ‒ викладач                    Україна вишивана                                                                

(відео і текстовий супровід) 

Кухоцька Юлія,                                                        

Омельчук Катерина ‒ студенти                  

Берегиня 

(картина вишита бісером) 

Кир’ях Вікторія ‒ студент                                     

ВСП « Сарненський педагогічний                              

 фаховий коледж РДГУ» 

Мамине тепло 

(панно) 

Степанська Поліна ‒ студент                                     Червоний                                                                                    

(живопис) 



Сенченко Михайло ‒ студент            Серія «Щоденник студента-біженця»                      

(візуальне мистецтво, графіка) 

Князєва Дар’я ‒ студент                                        

 

Дари осені                                                                                       

(живопис) 

Абдуллаєва Софія ‒ студент                Серія «Готичні замальовки»                                                                        

(візуальне мистецтво-графіка) 

Ілларіонова Марія ‒ студент                             Різдвяний натюрморт                                                                                    

(живопис) 

Лещінська Катерина ‒ студент                               

Турська Олена ‒ викладач                                         

Моя Україна 

(цифрова графіа) 

Коломієць Марія ‒ студент                                               

Глазунова Анжела ‒ викладач                                    

Біль 

(цифрова графіка) 

Худолій Юлія ‒ студент                                                     

ВСП «Фаховий коледж мистецтв та                             

дизайну Київського національного 

 університету технологій та дизайну»                                                                                    

Фенікс 

(цифрова графіка) 

У номінації «Творча самореалізація і професійна компетентність 

майбутнього фахівця» 

 

Дячук Єлизавета ‒ студент                      

Вапнічна-Чорна Віра ‒ викладач                  

Житловий будинок із легкозбірних 

конструкцій для переселенців                                                                                    

(Дизайн- проєкт) 

Мазур Лілія,                                                          

 Олексійовець Іванна ‒ студент                    

Свінціцький Олег ‒ викладач                                 

Камʼянець-Подільського фахового  

коледжу будівництва,  

архітектури та дизайну 

«Благоустрій та дизайн середовища 

туристичної бази «Академія пригод» 

 

 

Цюк Анна ‒ студент                               

Чертова Любов ‒ викладач                                  

Дизайн-проєкт офісного приміщення 

інтернет-магазину 

Кирильчук Олександра ‒ студент            

ВСП «Фаховий коледж мистецтв та              

дизайну Київського національного                 

 університету технологій та дизайну» 

Дизайн-проєкт офісного приміщення 

інтернет-магазину натуральної 

косметики 

 

Гірінчук Ольга ‒ студент                               

КЗ КОР «Богуславський                                       

гуманітарний фаховий коледж 

 імені І.С. Нечуя-Левицького» 

«Сільський пейзаж» 

(Олійний живопис) 

 

 

У номінації  «Пам’ятаємо та шануємо минуле заради майбутнього» 

Андрощук Любов,                          

Зарічна Лілія,                                              

 Книш Олена,  

Снігур Галина – викладачі 

«Збережемо минуле заради 

майбутнього» 

(методична розробка) 

 



Тилігульського агарного фахового 

коледжу 

Павлюк Людмила,                                       

Фадєєва Тетяна  ‒ викладачі                                     

ВСП «Вінницький торговельно-

економічний  

фаховий коледж ДТЕУ» 

«Пам`ятаємо та шануємо минуле» 

Відеопроєкт про визначні місця 

Вінниці 

У номінації «Музей як майданчик для діалогу з історією та сучасністю» 

Сасімова Інна ‒ завідувачка відділення,            

Ткаченко Валентина, завідувачка                 

навчально-методичного кабінету,                         

Фоменко Оксана ‒ завідувачка 

бібліотеки 

Бондаренко Олена, викладач 

ВСП «Харківський фаховий коледж 

харчової промисловості Державного 

біотехнологічного університету» 

«Музей історії коледжу як осередок 

національно-патріотичного 

виховання студентської молоді» 

(методична розробка) 

Сняк Оксана,                                                         

Чорна Наталія ‒ викладачі                                   

ВСП «Технологічний фаховий коледж 

 НУ «Львівська політехніка» 

«Етнографічна світлиця» (культурно-

мистецький проєкт) 

 

Шинкаренко Сергій ‒ директор                                   

Шинкаренко Дарія ‒ вихователь                                              

ВСП «Хомутецький фаховий коледж 

ПДАУ» 

«Віртуальний музей спогадів ВСП 

«Хомутецькій фаховий коледж 

ПДАТУ» сайт 

 

Агєєнко Тетяна ‒ викладач                                    

КЗ «Харківська гуманітарно- 

педагогічна академія» ХОР 

 

«Віртуальна галерея творчості» 

фото-ілюстративний зоровий ряд, 

укладений із зразків творчих робіт 

студентів 

Сірман Оксана ‒ викладач                                      

ВСП «Дубенський педагогічний                              

фаховий коледж РДГУ 

 

Методичні матеріали  з досвіду 

роботи «АРТ-студії», для сприяння 

естетично-духовному розвитку, 

поєднання традицій та новацій 

 
 

 

2. Центральному організаційному комітету виставки-конкурсу «Ми у творчості 

знаходимо себе» згідно з методичними рекомендаціями щодо організації та 

проведення Виставки-конкурсу (лист Науково-методичного центру ВФПО №205 від 

20.09. 2022 року):  

• відзначити найкращі роботи учасників конкурсу найвищими оцінками згідно з 

критеріями відповідної номінації (30 балів);  



• видати анотований каталог кращих конкурсних робіт (роботи, що отримали 

найвищу оцінку згідно з критеріями відповідної номінації);  

• підготувати сертифікати учасників виставки-конкурсу та розмістити на сайті 

Науково-методичного центру ВФПО;  

• врахувати участь педагогічних працівників, бібліотекарів, студентів ЗФПО у 

виставці-конкурсі, облікувати її основними і додатковими балами та визначити 

рейтингову оцінку участі закладу освіти у виставці-конкурсі за навчальний рік,  

• висвітлити кращий досвід участі у виставці-конкурсі у періодичних виданнях 

Науково-методичного центру ВФПО, на сайті, публічній сторінці ФБ, інстаграм 

НМЦ ВФПО, сформувати тематичні виставки тощо;  

• залучати авторів кращих робіт до проведення майстер-класів, семінарів, тренінгів, 

інших заходів, що організовує Науково-методичний центр ВФПО для популяризації 

кращого досвіду.  

3. Рекомендувати керівникам ЗФПО результати участі у виставці-конкурсі для 

педагогічних працівників, бібліотекарів врахувати до матеріалів атестаційних справ, 

студентів  як додаткові бали для отримання стипендії. 

 

 

  

Голова  підписано  Тетяна Іщенко  

Співголова  підписано  Тетяна Дудник  

Члени конкурсної 

комісії  

підписано  Ірина Лепеха  

підписано  Ірина Степанова  

підписано  Тетяна Купчак  

Секретар  підписано  Ірина Степанова  

 


