
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 
20.06.2017                                            м.Полтава                                                      № 273 
 
 
Про   підсумки   обласного 
конкурсу  дитячого  малюнка 
«Україна – європейська держава»  
серед  вихованців  позашкільних 
навчальних  закладів 
 

На виконання плану роботи Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації на 2017 рік, відповідно до Положення про проведення 
обласного конкурсу дитячого малюнка «Україна – європейська держава» серед 
вихованців позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 01.12.2016 № 438 і 
зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у 
Полтавській області 12.12.2016 за № 188/2427, 25 травня 2017 року у 
Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді був 
проведений обласний конкурс дитячого малюнка «Україна – європейська 
держава» серед вихованців позашкільних навчальних закладів (Конкурс). 

У Конкурсі взяли участь 60 вихованців з 28 позашкільних навчальних 
закладів області.  

Члени журі відзначили творчий підхід, креативність, достатній рівень 
техніки виконання робіт конкурсантами. 

Враховуючи викладене, на підставі рішення журі обласного конкурсу 
дитячого малюнка «Україна – європейська держава» серед вихованців 
позашкільних навчальних закладів 

 
НАКАЗУЮ:  

 
1. За досягнуті успіхи в обласному конкурсі дитячого малюнка  

«Україна – європейська держава» серед вихованців позашкільних навчальних 
закладів нагородити переможців дипломами Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради: 



І ступеня:  
номінація «Живопис» 
І вікова категорія 
Краплину Вікторію – вихованку гуртка «Умілі руки» Глобинського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Святелик Світлана 
Леонідівна); 

ІІ вікова категорія 
Постову Юлію – вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Різнобарв’я» «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» 
м. Кременчука (керівник Домащенко Анна Валеріянівна); 

 

номінація «Графіка» 
І вікова категорія 
Мацик Олю – вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Веселкова 

палітра» Лохвицького міського центру дитячої та юнацької творчості (керівник 
Анпілогова Олена Іванівна); 

ІІ вікова категорія 
Костирську Анастасію – вихованку гуртка «Умілі руки» Глобинського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Сохацька Тамара 
Валентинівна); 

Щербак Каріну – вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Барви» 
Будинку дитячої та юнацької творчості Решетилівської районної ради (керівник 
Семенова Тетяна Володимирівна). 

 

ІІ ступеня:  
номінація «Живопис» 
І вікова категорія 
Мошинець Олександру – вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

«Барви» Будинку дитячої та юнацької творчості Решетилівської районної ради 
(керівник Семенова Тетяна Володимирівна); 

ІІ вікова категорія 
Собакар Каріну – вихованку гуртка «Творчі долоньки» Машівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Зубкова Наталія 
Вікторівна); 

Сініцину Владиславу – вихованку зразкового художнього колективу 
творчої майстерні народного декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок» 
Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник 
Колодяжна Світлана Григорівна); 

 
 



номінація «Графіка» 
ІІ вікова категорія 
Чернова Артема – вихованця дитячо-юнацького клубу «Промінь» 

Полтавського міського центру дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання 
Полтавської міської ради Полтавської області (педагог-організатор Луценко 
Світлана Євгенівна). 

 

ІІІ ступеня: 
номінація «Живопис» 
І вікова категорія 
Бзнуні Єлизавету – вихованку гуртка «Чарівний пензлик» Оржицького 

Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Ведмідь Тетяна Миколаївна); 
ІІ вікова категорія 
Радзієвську Вікторію – вихованку гуртка «Розпис» Пирятинського 

Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Горбань Оксана Вячеславівна); 
 
номінація «Графіка» 
ІІ вікова категорія 
Глушко Ксенію – вихованку гуртка «Оригамі – оригінальний 

конструктор» Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської 
міської ради (керівник Сухаревська Ольга Миколаївна). 

 

2. За активну участь в обласному конкурсі дитячого малюнка  
«Україна – європейська держава» серед вихованців позашкільних навчальних 
закладів нагородити грамотами Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради: 

Лісовську Анастасію – вихованку гуртка «Сувенір» Полтавського 
міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради; 

Ярошенка Ярослава – вихованця гуртка «Юний художник» 
Великобагачанського районного Будинку творчості дітей та юнацтва; 

Шуляка Андрія, Глушко Анастасію – вихованців клубу «Орлятко», 
Забару Олександру – вихованку гуртка образотворчого мистецтва 
«Різнобарв’я» «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання»  
м. Кременчука; 

Шевченко Дар’ю, Миколаєнко Марію – вихованок гуртка «Образотворче 
мистецтво» Новосанжарського будинку дитячої та юнацької творчості; 

Щекань Вікторію – вихованку зразкового художнього колективу творчої 
майстерні народного декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок», Карнаух 
Вікторію – вихованку гуртка образотворчого мистецтва Карлівського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості.  



3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, головам об’єднаних територіальних громад, директорам 
позашкільних навчальних закладів області: 

 
3.1. Довести до відома учасників Конкурсу інформацію про підсумки 

його проведення. 
 
3.2. Виявляти обдарованих дітей, надалі сприяти залученню нових 

учасників до у часті у Конкурсі. 
 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 
директора Департаменту – начальника управління закладів інтернатного типу, 
вищої, професійно-технічної освіти, науки, позашкільної та виховної роботи 
Гажієнко Г.І. 

 
 
 
 

Директор Департаменту 
освіти і науки         О.В. Харченко  
 


