
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

14.11.2022     Полтава     № 205 

 
 

Про підсумки проведення 

обласного конкурсу мініатюр серед 

педагогів декоративно-ужиткового 

та образотворчого мистецтва 

закладів позашкільної освіти 

 

 

Відповідно до Положення про обласний конкурс мініатюр серед педагогів 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва закладів позашкільної 

освіти, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації від 08 липня 2019 року № 258 та зареєстрованого в 

Головному управлінні юстиції у Полтавській області 24 липня 2019 року за 

№ 373/3490, з метою здобуття нового педагогічного досвіду та удосконалення 

професійної майстерності педагогів декоративно-ужиткового та образотворчого 

мистецтва, 27 жовтня в Полтавському обласному центрі естетичного виховання 

учнівської молоді відбувся обласний конкурс мініатюр серед педагогів 

декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва закладів позашкільної 

освіти  
(далі – конкурс). 

На конкурс надійшло 86 робіт з 23 закладів позашкільної освіти. 

Конкурсанти представили свої здобутки у номінаціях: бісероплетіння 

– 4 роботи, вироби із текстилю та шкіри – 14 робіт, вироби із природного 

матеріалу – 5 робіт, вишивка – 7 робіт, в’язання – 4 роботи, декоративний 

розпис – 8 робіт, деревообробка – 5 робіт, ліплення – 17 робіт, образотворче 

мистецтво – 12 робіт, паперопластика – 9 робіт.  

Члени журі відзначили високу творчу майстерність педагогів, новизну 

використовуваного сюжету, розкриття теми конкурсного завдання ,,Витоки 

національної ідентичності”. 

Враховуючи викладене, на підставі рішення журі конкурсу  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. За досягнуті успіхи в конкурсі нагородити дипломами Департаменту 

освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації:  
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першого ступеня: 
у номінації ,,Бісероплетіння”: 
Русин Тетяну Іванівну – керівника гуртка бісероплетіння ,,Сходинки” 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості; 
у номінації ,,Вироби з текстилю та шкіри҆ ̓: 
Бакляк Оксану Євгенівну – керівника гуртка виготовлення сувенірів 

,,Творча майстерня” Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості; 
у номінації ,,Вироби з природного матеріалу” 
Кадуру Інну Вікторівну – керівника гуртка ,,Аплікація соломкою” 

Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості; 
 

у номінації ,,Вишивка”: 
Стрижак Аллу Василівну – керівника гуртка ,,Моделювання іграшок-

сувенірів” Кременчуцького міського Центру позашкільної освіти ,,Академія 
майбутнього”; 

 

у номінації ,,В’язання”: 
Фоменко Тамару Григорівну – керівника гуртка ,,Чарівна скринька” 

Комунального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості” Терешківської 
сільської ради; 

 

у номінації ,,Декоративний розпис”: 
Колодяжну Світлану Григорівну – керівника зразкового художнього 

колективу гуртка ,,Творча майстерня народного декоративно-ужиткового 
мистецтва ,,Барвінок” Карлівського міського центру позашкільної освіти; 

Меркулову Світлану Володимирівну – керівника гуртка декоративного 
розпису та писанкарства ,,Дивина” Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

 

у номінації ,,Деревообробка”: 
Балу Ірину Володимирівну – керівника гуртка ,,Чарівна майстерня” 

Лубенського центру дитячої та юнацької творчості учнівської молоді; 
 

у номінації ,,Ліплення”: 
Поліщук Оксану Юріївну – керівника гуртка ,,Образотворче мистецтво” 

Кременчуцького міського Центру позашкільної освіти ,,Академія майбутнього”; 
 

у номінації ,,Образотворче мистецтво”: 
Бегейму Тетяну Дмитрівну – керівника гуртка ,,Палітра” Центру дитячої та 

юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради; 
Ковшуцьку Людмилу Іванівну – керівника художньої студії ,,Кольорові 

олівці” Кременчуцького міського Центру позашкільної освіти ,,Академія 
майбутнього”; 

 

у номінації ,,Паперопластика”: 
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Іващенко Любов Іванівну – керівника гуртка ,,Зроби сам” Комунальної 
установи ,,Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської 
ради; 

Короля Дмитра Васильовича – керівника гуртка ,,Декоративно-ужиткове 

мистецтво” Кременчуцького міського Центру позашкільної освіти ,,Академія 

майбутнього”; 
 

другого ступеня: 
 

у номінації ,,Вироби з текстилю та шкіри҆ ̓ 

Горішню Наталю Михайлівну – керівника гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва ,,Дизайн і екологія” Комунального закладу позашкільної освіти 

,,Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання” Кременчуцької 

міської ради; 

Нечай Ярославу Василівну – керівника гуртка ,,М’яка іграшка” 

Великобагачанського будинку творчості дітей та юнацтва; 

Педоряку Ірину Петрівну – керівника гуртка ,,Природа і мистецтво” 

Лубенського центру дитячої та юнацької творчості учнівської молоді; 
 

у номінації ,,Вироби з природного матеріалу”: 

Бакляк Оксану Євгенівну – керівника гуртка виготовлення сувенірів 

,,Творча майстерня” Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості; 

Іванюк Людмилу Михайлівну – керівника гуртка ,,Народна творчість” 

Шишацького будинку дитячої та юнацької творчості; 
 

у номінації ,,Вишивка”: 

Бездудну Наталію Вікторівну – керівника гуртка ,,Декоративно-прикладне 

мистецтво” Комунальної установи ,,Гадяцький Будинок дитячої та юнацької 

творчості” Гадяцької міської ради; 
 

у номінації ,,В’язання”: 

Воронцову Валентину Василівну – керівника гуртка ,,Чарівний клубок” 

Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості; 

Єнанову Оксану Хасанівну – керівника гуртка ,,Чарівний клубок” 

Комунального закладу позашкільної освіти ,,Кременчуцький міський Будинок 

дитячої та юнацької творчості”; 
 

у номінації ,,Декоративний розпис”: 

Задорожну Тетяну Іванівну – керівника образотворчого гуртка ,,Етюд” 

Комунального закладу позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості” Семенівської селищної ради; 

Харагай Наталію Вікторівну – керівника гуртка ,,Декоративно-прикладне 

мистецтво” Комунальної установи ,,Гадяцький Будинок дитячої та юнацької 

творчості” Гадяцької міської ради; 
 

у номінації ,,Деревообробка”: 
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Лободу Наталію Вікторівну – керівника гуртка випалювання ,,Візерунок” 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості; 

Чеха Івана Федоровича – керівника гуртка різьблення по дереву ,,Умілець” 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості; 

 

у номінації ,,Ліплення”: 

Колевид Лесю Олексіївну – керівника гуртка ,,Джерело творчості” 

Будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради; 

 

у номінації ,,Образотворче мистецтво”: 

Анпілогову Олену Іванівну – керівника гуртка образотворчого мистецтва 

,,Веселкова палітра” Лохвицького міського центру дитячої та юнацької 

творчості; 

Мироненко Ніну Миколаївну – керівника гуртка ,,Чарівний олівець” 

Глобинського центру дитячої та юнацької творчості на базі Іваноселищенської 

гімназії-філії Великокринківського ліцею; 

 

у номінації ,,Паперопластика”: 

Адамчук Анастасію Олександрівну – керівника гуртка ,,Паперові фантазії” 

Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості; 

Горову Тетяну Миколаївну – керівника гуртка ,,Паперопластика” 

Комунальної установи ,,Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Гадяцької міської ради; 

Задорожну Тетяну Іванівну – керівника гуртка ,,Декоративно-прикладне 

мистецтво” Комунального закладу позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок 

дитячої та юнацької творчості” Семенівської селищної ради; 
 

третього ступеня: 
 

у номінації ,,Бісероплетіння”: 

Сідько Валентину Петрівну – керівника гуртка ,,Бісерне сяйво” Центру 

дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради; 

 

у номінації ,,Вироби з текстилю та шкіри҆ ̓: 

Страхову Ольгу Борисівну – керівника дитячо-юнацького клубу 

,,Олімпієць” Закладу позашкільної освіти ,,Полтавський міський центр дитячо-

юнацьких клубів за місцем проживання” Полтавської міської ради; 

 

у номінації ,,Вироби з природного матеріалу” 

Лисицю Катерину Василівну – керівника гуртка ,,Аплікація з соломки” 

Шишацького будинку дитячої та юнацької творчості; 

 

у номінації ,,Вишивка”: 
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Лугову Лілію Іванівну – керівника гуртка художньої вишивки 

,,Вишиваночка” Комунального закладу позашкільної освіти ,,Семенівський 

Будинок дитячої та юнацької творчості” Семенівської селищної ради; 

Плішкіну Мар’яну Олегівну – керівника гуртка ,,Бісерне рукоділля” 

Комунального закладу ,,Новосанжарський будинок дитячої та юнацької 

творчості” Новосанжарської селищної ради; 

 

у номінації ,,В’язання”: 

Гамагу Аліну Миколаївну – керівника гуртка ,,Виготовлення сувенірів” 

Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи Андрійовича 

Касьяна; 

 

у номінації ,,Декоративний розпис”: 

Литвиненко Юлію Григорівну – керівника гуртка ,,Український сувенір” 

Центру естетичного виховання відділу освіти Миргородської міської ради; 

Хмарську Ольгу Миколаївну – керівника гуртка ,,Декоративні квіти” 

Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради; 

 

у номінації ,,Деревообробка”: 

Костенко Майю Антонівну – керівника гуртка ,,Трансформери” 

Кременчуцького міського Центру позашкільної освіти ,,Академія майбутнього”; 

 

у номінації ,,Ліплення”: 

Музиченко Наталію Олександрівну – керівника гуртка кераміки 

,,Вернісаж” Хорольського центру дитячої та юнацької творчості; 

Романюго Олександру Валеріївну – керівника гуртка ,,Художнє ліплення” 

Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості; 

 

у номінації ,,Образотворче мистецтво”: 

Горбань Оксану Вячеславівну – керівника гуртка ,,Юні художники” 

Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості  

Кравченко Анжелу Олександрівну – керівника гуртка ,,Образотворче 

мистецтво” Диканського будинку дитячої та юнацької творчості; 

Миронова Павла Анатолійовича – керівника гуртка ,,Ритм” Полтавського 

міського центру позашкільної освіти; 

 

у номінації ,,Паперопластика”: 

Голобородко Наталію Анатоліївну – керівника гуртка декоративно-

ужиткового мистецтва ,,Умілі руки” Лохвицького міського центру дитячої та 

юнацької творчості; 

Тренбач Каріну Ігорівну – керівника гуртка ,,Моделювання іграшок-

сувенірів” Комунальної установи ,,Гадяцький Будинок дитячої та юнацької 

творчості” Гадяцької міської ради. 
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2. Нагородити грамотою Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради Коваленка Юрія 

Вікторовича – керівника туристичного клубу ,,Мономах” Центру дитячої та 

юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради. 

3. Керівникам органів управління освітою, директорам закладів 

позашкільної освіти: 

 

3.1. Довести до відома учасників конкурсу інформацію про підсумки його 

проведення. 
 

3.2. Сприяти створенню умов для розвитку та реалізації професійної 

майстерності педагогів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва. 
 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора – начальника управління освітньої діяльності ВЛАСЮК Г.Б. 

 

 
 
 

 

Директор        Євген КОНЧАКОВСЬКИЙ 


