
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 
 

НАКАЗ 

18.04.2017                                         м. Полтава                                        № 141 
 
 
Про  підсумки  проведення  
обласного  відбіркового  
етапу Всеукраїнського  
«Фестивалю писанки - 2017» 
 

На виконання листа Департаменту освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації від 27.02.2017 № 03-02-19/334, з метою відродження та 
розвитку писанкарства на Полтавщині, збереження і популяризації традицій 
писанкового розпису, на базі Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді 23 березня 2017 року був проведений обласний 
відбірковий етап Всеукраїнського «Фестивалю писанки - 2017» (далі - 
фестиваль). 

На участь у обласному відбірковому етапі Всеукраїнського «Фестивалю 
писанки - 2017» подали 87 робіт педагоги та діти з навчальних закладів області 
і представили свої ескізи у конкурсах: 

«Авторська писанка-мальованка» – 27 робіт, 
«Традиційна писанка-мальованка» – 15 робіт, 
«Дитяча писанка-мальованка» – 45 робіт. 
Члени журі відзначили творчий підхід, рівень виконавської майстерності 

поданих робіт педагогів і дітей та рекомендували поєднувати сучасне мистецтво з 
традиційним під час створення ескізів.  

Враховуючи викладене та на підставі рішення журі  
 

НАКАЗУЮ:  
 
1. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, головам об’єднаних територіальних громад, директорам 
загальноосвітніх, інтернатних, професійно-технічних, позашкільних 
навчальних закладів області:  

 
1.1. Довести до відома учасників фестивалю інформацію про підсумки її 

проведення. 
2. Директору Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Чернобель Н.Л.  провести відповідну роботу щодо участі у 
Всеукраїнському «Фестивалі писанки - 2017». 



3. За досягнуті успіхи в обласному відбірковому етапі Всеукраїнського 
«Фестивалю писанки – 2017» у конкурсах: «Авторська писанка-мальованка», 
«Традиційна писанка-мальованка», «Дитяча писанка-мальованка» нагородити 
переможців дипломами Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради: 

 
І ступеня: 
конкурс «Дитяча писанка-мальованка» 
Чебан Катерину – вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Золота 

палітра» Семенівського Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник 
Романенко Жанна Олександрівна); 

 
конкурс «Традиційна писанка-мальованка» (діти) 
Мазепу Вікторію – вихованку студії образотворчого мистецтва  

Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Лохвицького району 
(керівник Бандурко Надія Василівна);  

  
конкурс «Традиційна писанка-мальованка» (педагоги) 
Колодяжну Світлану Григорівну – керівника «Зразкового художнього 

колективу» творчої майстерні народного декоративно-ужиткового мистецтва 
«Барвінок» Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості; 

 
конкурс «Авторська писанка-мальованка» (педагоги) 
Остапець Людмилу Григорівну – керівника гуртка «Юний художник» 

Великобагачанського районного Будинку дитячої та юнацької творчості;  
  
конкурс «Авторська писанка-мальованка» (діти) 
Захарчук Наталію, Різник Єльвіру, Смаль Ольгу – учениць 

Решетилівського художнього професійного ліцею (педагог Козлова Віта 
Вікторівна). 

  
ІІ ступеня: 
конкурс «Дитяча писанка-мальованка» 
Мотренко Олександру – ученицю Тарасівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 
 
конкурс «Традиційна писанка-мальованка» (діти) 
Сініцину Владиславау – вихованку «Зразкового художнього колективу» 

творчої майстерні народного декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок» 
Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник 
Колодяжна Світлана Григорівна); 



   
конкурс «Традиційна писанка-мальованка» (педагоги) 
Чабан Ірину Михайлівну – керівника гуртка «Чарівна глина» 

Опішнянського Будинку дитячої та юнацької творчості; 
 
конкурс «Авторська писанка-мальованка» (діти) 
Рашевську Олександру – вихованку студії образотворчого мистецтва  

Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Лохвицького району 
(керівник Бандурко Надія Василівна);  

 
конкурс «Авторська писанка-мальованка» (педагоги) 
Гончарову-Цивінську Аліну – керівника гуртка «Писанкарство» 

Лубенської міської станції юних техніків і натуралістів. 
 
ІІІ ступеня:  
конкурс «Дитяча писанка-мальованка» 
Шимбарьову Катерину – вихованку гуртка «Рукоділля» Позашкільного 

навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради (керівник Горєлова Ганна Василівна); 

 
конкурс «Традиційна писанка-мальованка» (педагоги) 
Бабенко Анну Олексіївну – керівника гуртка «Умілі руки» 

Новосанжарського районного Будинку дитячої та юнацької творчості; 
Бакляк Оксану Євгеніївну – керівника гуртка виготовлення сувенірів 

«Творча майстерня» Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості 
Лохвицького району; 

  
конкурс «Авторська писанка-мальованка» (діти) 
Сакало Лізу – вихованку гуртка батику та дизайну «Веселка» 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
(керівник Кривич Людмила Василівна); 

 
конкурс «Авторська писанка-мальованка» (педагоги) 
Горєлову Ганну Василівну – керівника гуртка «Рукоділля» 

Позашкільного навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради; 

Кривич Людмилу Василівну – керівника гуртка батику та дизайну 
«Веселка» Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді. 



 
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації – начальника управління 
вищої, професійно-технічної освіти, науки, кадрової, позашкільної та виховної 
роботи Гажієнко Г.І. 

 
 
 
 

Директора Департаменту 
освіти і науки                                                                                      О.В. Харченко 


