
 
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Н А К А З 
 

04.10.2022 м. Полтава № 72 
 
Про підсумки проведення 
обласного (відбіркового) етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
творчості дітей та учнівської 
молоді «За нашу свободу» 

 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 

№ 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти)», річного плану роботи Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді (далі – ОЦЕВУМ), з метою 
патріотичного виховання молоді засобами мистецтва, розвитку патріотизму та 
відповідальності за майбутнє своєї держави 30 вересня 2022 року в Полтавському 
ОЦЕВУМі відбулося засідання журі обласного (відбіркового) етапу Всеукраїн-
ського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу»  
(далі – конкурс). 

На конкурс було подано 384 роботи, з яких у розділі «Образотворче 
мистецтво» – 285 робіт, у розділі «Поезія» – 99 робіт. 

Журі відзначили творчий підхід учасників до виконання завдань, 
оригінальність висвітлення теми, високий художній рівень багатьох поданих 
робіт. Поряд із тим було вказано на ряд недоліків: використання у поетичних 
творах бідних рим, запозичення ідей робіт з відомих ілюстрацій. 

Враховуючи викладене, на підставі рішення журі конкурсу  
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. За досягнуті успіхи в конкурсі нагородити дипломами Полтавського 

ОЦЕВУМу:  
першого ступеня: 
 
розділ «Поезія» 
молодша вікова категорія 
Білаша Іллю – вихованця гуртка дитячий театр «Котигорошко» 

Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи Андрійовича 
Касьяна Кобеляцької міської ради (керівник Білаш Олена Володимирівна); 

середня вікова категорія 
Підгорного Дениса – вихованця літературної студії «Муза» Семенівського 

закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 1 імені М. М. Хорунжого 
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Семенівської селищної ради Полтавської області (керівник Заложчик Зоя 
Володимирівна); 

старша вікова категорія 
Шатило Софію – вихованку літературної студії «Муза» Семенівського 

закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів № 1 імені М.М. Хорунжого 
Семенівської селищної ради Полтавської області (керівник Заложчик Зоя 
Володимирівна); 

 
розділ «Образотворче мистецтво» 
молодша вікова категорія 
Гороховатська Варвара – вихованку студії образотворчого мистецтва 

Комунального закладу «Новосанжарський будинок дитячої та юнацької творчості 
Новосанжарської селищної ради» (керівник Слабка Людмила Андріївна); 

Ласа Зоряна – вихованку гуртка «Юні художники» Пирятинського Центру 
дитячої та юнацької творчості (керівник Горбань Оксана Вячеславівна) 

Шевцова Лідія – вихованку художньої студії «Кольорові олівці» 
Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Академія майбутнього» 
Кременчуцької міської ради (керівник Ковшуцька Людмила Іванівна); 

середня вікова категорія 
Мацик Ольга – вихованку гуртка «Веселкова палітра»  Лохвицької гімназії 

№ 1 Лохвицької міської ради Полтавської області (керівник Анпілогова Олена 
Іванівна); 

Скрипка Єлізавета – вихованку студії образотворчого мистецтва 
Комунального закладу «Новосанжарський будинок дитячої та юнацької творчості 
Новосанжарської селищної ради» (керівник Слабка Людмила Андріївна); 

Ткаченко Валерія – ученицю Вікторійської загальноосвітньої школи  
I-III ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області (учитель Завалій 
Ірина Петрівна); 

старша вікова категорія 
Кобеняк Яна – вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Етюд» 

комунального закладу позашкільної освіти «Семенівський Будинок дитячої та 
юнацької творчості» Семенівської селищної ради Кременчуцького району 
(керівник Задорожна Тетяна Іванівна); 

Краплина Вікторія – ученицю Глобинського ліцей № 1 імені В. Є. Курченка 
Глобинської міської ради (керівник Гордовська Алла Петрівна); 

Музика Христина – вихованку гуртка «Ти Лідер» Пирятинського ліцею № 6 
Пирятинської міської ради Полтавської області (керівник Шевчук Марина 
Федорівна); 

 
другого ступеня 
 
розділ «Поезія» 
молодша вікова категорія 
Сушко Єлизавету – вихованку поетичного гуртка «Юні поети» 

спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 з поглибленим 
вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 
району Полтавської області (керівник Заїка Світлана Михайлівна); 
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Хардіна Максима – вихованця гуртка «Краплинка» гімназії №18 Полтавської 
міської ради (керівник Хоменко Ніна Іванівна); 

середня вікова категорія 
Кулачко Мирослава – вихованку гуртка «Пластова домівка» Полтавського 

обласного центру національно-патріотичного виховання Полтавської обласної 
ради (керівник Литовченко Ігор Володимирович); 

Приступа Денис – вихованця гуртка «Літературне краєзнавство» 
Лубенського загального закладу середньої освіти I-III ступенів № 4 Лубенської 
міської ради Полтавської області (керівник Кравчук Світлана Іванівна); 

Ткаченко Поліна – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 
літератури та публіцистики «Діалог» Полтавського обласного центру естетичного 
виховання Полтавської обласної ради (керівник Лебідь Яна Володимирівна); 

Чмихова Олександра – вихованку літературної студії «Словограй» 
Старосанжарського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені Оксани 
Мешко Новосанжарської селищної ради (керівник Шинкаренко Тетяна 
Миколаївна); 

старша вікова категорія 
Алекперов Назар – вихованця гуртка «Живе слово» Пирятинського Центру 

дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської ради (керівник Богун 
Маргарита Анатоліївна); 

Гончар Дарія – вихованку гуртка «Ліра» опорного закладу «Оржицька 
загальноосвітня школа I-III ступенів ім. І. Я. Франка» Оржицької селищної ради 
Полтавської області (керівник Дікова Людмила Григорівна); 

Пилипенко Дар’я – учениці Карлівського ліцею імені Ніни Герасименко 
Карлівської міської ради (керівник Щербань Світлана Григорівна). 

 
розділ «Образотворче мистецтво» 
молодша вікова категорія 
Жук Анастасія – вихованку студії образотворчого мистецтва Комунального 

закладу «Новосанжарський будинок дитячої та юнацької творчості 
Новосанжарської селищної ради» (керівник Слабка Людмила Андріївна); 

Лубко Мирослава – вихованку гуртка «Колорит» закладу позашкільної 
освіти «Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем 
проживання» Полтавської міської ради (керівник Перова Вікторія Миколаївна); 

Матяш Анна – вихованку гуртка «Петриківський розпис» Кобеляцького 
будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи Андрійовича Касьяна 
Кобеляцької міської ради (керівник Кравченко Світлана Василівна); 

середня вікова категорія 
Верета Вікторія – ученицю Карлівського ліцею № 1 Карлівської міської 

ради; 
Коверга Іванна – вихованку гуртка «Веселкова палітра» Лохвицького 

міського Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Анпілогова Олена 
Іванівна); 

Приходько Анна – ученицю Пирятинського ліцею № 4 Пирятинської міської 
ради Полтавської області (учитель Горбань Оксана Вячеславівна); 

Силенко Інна – ученицю Глобинського ліцей № 1 імені В.Є. Курченка 
Глобинської міської ради (керівник Гордовська Алла Петрівна); 
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Шевчук Віталіна – ученицю опорного закладу «Загальноосвітня школа  
I-III ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області» (учитель Єгунькова Інна 
Григорівна); 

старша вікова категорія 
Журба Дар’я – ученицю Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 

Полтавської області (учитель Шудря Олександр Петрович); 
Савельєва Єлизавета – ученицю опорного закладу «Загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області» (учитель Єгунькова Інна 
Григорівна); 

Соколова Анастасія – ученицю опорного закладу «Загальноосвітня школа 
I-III ступенів № 3 імені В. О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області» (учитель Єгунькова Інна 
Григорівна); 

 
третього ступеня 
 
розділ «Поезія» 
молодша вікова категорія 
Зуб Поліна – вихованку гуртка акторської майстерності «Живе слово» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Чорнухинської селищної ради (керівник 
Підлісна Ольга Петрівна); 

Карапузь Сергій – вихованця літературної студії «Муза» Семенівського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 імені М.М. Хорунжого 
Семенівської селищної ради Полтавської області (керівник Заложчик Зоя 
Володимирівна); 

Мицик Софія – ученицю Іваноселищенської гімназії-філії Великокринківсь-
кого ліцею Глобинської міської ради Кременчуцького району. 

середня вікова категорія 
Корзун Маргарита – вихованку гуртка «Мистецтво слова» Гориславського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний 
заклад» Піщанської сільської ради (керівник Логвиненко Тамара Іванівна); 

Кравченко Поліна – вихованку гуртка «Патріоти України» ліцею № 17 
«Інтелект» Полтавської міської ради (керівник Гончаренко Поліна Сергіївна, 
Гончаренко Тетяна Олександрівна); 

Скиба Аліна – ученицю Пирятинського ліцею № 4 Пирятинської міської 
ради Полтавської області (учитель Налчаджі Тамара Петрівна); 

старша вікова категорія 
Розиєва Мая - вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

літератури та публіцистики «Діалог» Полтавського обласного центру естетичного 
виховання Полтавської обласної ради (керівник Лебідь Яна Володимирівна); 

Черницька Вікторія – вихованку гуртка «Дивослово» Хорольського 
навчально-виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад  
І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад) Хорольської міської ради  
Лубенського (керівник Бондаренко Світлана Петрівна); 
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Якіна Єлизавета – учениці Щербанівського ліцею Щербанівської сільської 
ради Полтавського району Полтавської області (учитель Мурашкіна Оксана 
Іванівна); 

 
розділ «Образотворче мистецтво» 
молодша вікова категорія 
Гемба Вероніка – ученицю Градизької дитячої мистецької школи імені Героя 

України О.І. Білаша (учитель Манжус Діана Михайлівна); 
Крятова Вєроніка – вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

«Веселка» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради (керівник Минак Анастасія Борисівна); 

Лялюк Анна – вихованку гуртка «Юний художник» Будинку дитячої та 
юнацької творчості Чорнухинської селищної ради (керівник В’язовська Тетяна 
Феліксівна); 

Пітчак Анастасія – вихованку гуртка VITA спеціалізована школа I-III ступе-
нів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської 
ради Кременчуцького району Полтавської області (керівник Кравченко Юлія 
Анатоліївна); 

Проскурня Анжела – ученицю Семенівського закладу загальної середньої 
освіти I-III ступенів № 1 імені М. М. Хорунжого Семенівської селищної ради 
Полтавської області (учитель Дунай Олена Миколаївна); 

середня вікова категорія 
Бережна Софія – ученицю ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради 

(учитель Рябокуль Анастасія Григорівна); 
Варнавська Поліна - вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Етюд» 

комунального закладу позашкільної освіти «Семенівський Будинок дитячої та 
юнацької творчості» Семенівської селищної ради (керівник Задорожна Тетяна 
Іванівна); 

Кривчун Алісія - ученицю ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради 
(учитель Рябокуль Анастасія Григорівна); 

Пилипенко Марія – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 
образотворчого мистецтва «Фенікс» Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради (керівник Койло Яна 
Миколаївна); 

Слинько Діана – вихованку гуртка «Веселий пензлик» Чевельчанської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Оржицької селищної ради Полтавської 
області (керівник Бондаренко Людмила Валеріївна); 

Федоренко Дарина – ученицю опорного закладу «Калайдинцівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова Лубенської міської ради 
Лубенського району Полтавської області» (учитель Циганіна Юлія Федорівна); 

Чиж Вадим – учня опорного закладу «Карлівський ліцей № 4» Карлівської 
міської ради (учитель Клименко Світлана Петрівна); 

старша вікова категорія 
Волювач Владислава – ученицю Максимівського ліцею Піщанської сільської 

ради (учитель Каптан Тетяна Олександрівна); 
Кекерчин Софія – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва «Фенікс» Полтавського обласного центру естетичного 
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виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради (керівник Койло Яна 
Миколаївна); 

Пінчук Альбіна – ученицю Семенівського закладу загальної середньої освіти 
I-III ступенів № 1 імені М.М. Хорунжого Семенівської селищної ради 
Полтавської області (учитель Дунай Олена Миколаївна); 

Подела Валерія – вихованку гуртка «Колорит» Глобинського центру дитячої 
та юнацької творчості на базі Пирогівського ліцею (керівник Д’яченко Світлана 
Геннадіївна); 

Федоровська Крістіна – вихованку гуртка «Ти Лідер» Пирятинського ліцею 
№ 6 Пирятинської міської ради Полтавської області (керівник Шевчувк Марина 
Федорівна); 

Шаденко Маргарита – вихованку гуртка графічного дизайну «Оригінальні 
штуки» Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області (керівник Полозун Єлизавета 
Вікторівна). 

 
2. ФЕДОРЕНКО О.О., методисту, здійснити організаційні заходи для 

забезпечення участі робіт переможців у Всеукраїнському етапі конкурсу  
до 11 листопада 2022 року. 

 
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Виконувач обов’язків директора Олександр РЕЦЬ 
 


