
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

07.10.2019     м.Полтава     № 330 
 
 
Про підсумки проведення обласного 
конкурсу мініатюр серед педагогів 
декоративно-ужиткового та образо-
творчого мистецтва закладів 
позашкільної освіти у 2019-2020 н.р. 
 
 

На виконання річних планів Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації та Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді, відповідно до Положення ,,Про проведення обласного 
конкурсу мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового та образотворчого 
мистецтва закладів позашкільної освіти”, затвердженого наказом Департаменту 
освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 08.07.2019 № 258 та 
зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у Полтавській області 
24.07.2019 за № 373/3490, з метою розвитку творчого потенціалу педагогів, 
самовираження та самовдосконалення, здобуття нового педагогічного досвіду, 
удосконалення професійної майстерності, 02 жовтня 2019 року Полтавським 
обласним центром естетичного виховання учнівської молоді був проведений 
обласний конкурс мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового та 
образотворчого мистецтва закладів позашкільної освіти (далі – Конкурс).  

У Конкурсі взяли участь 73 педагоги з 30 закладів позашкільної освіти.  
Члени журі, до складу якого входили члени Національної спілки майстрів 

народного мистецтва України, працівники освіти та культури, відзначили 
творчий підхід до виконання завдання. Разом з тим журі порекомендувало 
педагогам, вивчати літературу українських письменників з метою підвищення 
професіоналізму та розширення мистецького кругозору. 

Враховуючи вище викладене, на підставі рішення журі Конкурсу 
 

НАКАЗУЮ:  
 
1. За досягнуті успіхи в Конкурсі нагородити дипломами Департаменту 

освіти і науки Полтавської облдержадміністрації: 
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І ступеня: 
 
Анпілогову Олену Іванівну – керівника гуртка образотворчого мистецтва 

,,Веселкова палітра” (номінація ,,Образотворче мистецтво”), Голобородко 
Наталію Анатоліївну – керівника гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 
,,Умілі руки” (номінація ,,Паперопластика”) Лохвицького міського центру 
дитячої та юнацької творчості; 

Єнанову Оксану Хасанівну – керівника творчого об’єднання (гурток) 
,,Чарівний клубок” (номінація ,,В’язання”), Чураєвську Наталію Анатоліївну – 
керівника творчого об’єднання (гурток) ,,Шкіряна та паперова пластика” 
(номінація ,,Вироби із текстилю та шкіри”) Комунального позашкільного 
навчального закладу ,,Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької 
творчості”; 

Журавель Оксану Сергіївну – керівника гуртка ,,Тістопластика” 
Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Лохвицького району 
(номінація ,,Ліплення”); 

Каратаєву Тетяну Миколаївну – керівника зразкового художнього 
колективу гуртка образотворчого мистецтва ,,Барви” комунального 
позашкільного навчального закладу ,,Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за 
місцем проживання” м. Кременчука (номінація ,,Образотворче мистецтво”); 

Колодяжну Світлану Григорівну – керівника зразкового художнього 
колективу творчої майстерні народного декоративно-ужиткового мистецтва 
,,Барвінок” Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
(номінація ,,Декоративний розпис”); 

Кулявіну Світлану Петрівну – керівника гуртка техніко-естетичного 
напряму ,,Художня кераміка” Будинку дитячої та юнацької творчості 
Кременчуцької районної ради (номінація ,,Ліплення”); 

Сідько Валентину Петрівну – керівника гуртка ,,Сувенір” позашкільного 
навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради (номінація ,,Бісероплетіння”);  

Святелик Світлану Леонідівну – керівника гуртка декоративно-ужиткового 
(номінація ,,Вишивка”), Тюрєву Оксану Василівну – керівника гуртка 
художньої вишивки (номінація ,,Вишивка”) Глобинського районного центру 
дитячої та юнацької творчості; 

Чеха Івана Федоровича – керівника гуртка різьблення по дереву ,,Умілець” 
Хорольського районного Центру дитячої та юнацької творчості (номінація 
,,Деревообробка”). 

 
ІІ ступеня: 
 
Близнюк Ірину Олексіївну – керівника зразкового художнього колективу 

творчого об’єднання (гурток) ,,Художнє ліплення” (номінація ,,Ліплення”), 
Кулакову Марину Миколаївну – керівника творчого об’єднання (гурток) 
«Майстерня по виготовленню м’якої іграшки” (номінація ,,Вироби із текстилю 
та шкіри”), Ткаченко Ольгу Віоленівну – керівника творчого об’єднання 
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(гурток) ,,Вишиванка” (номінація ,,Вишивка”) Комунального позашкільного 
навчального закладу ,,Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької 
творчості”; 

Воронцову Валентину Василівну – керівника гуртка ,,Чарівний клубок” 
Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості (номінація 
,,В’язання”); 

Гавриленко Людмилу Іванівну – керівника зразкового художнього 
колективу гуртка ,,Творча майстерня ,,Струмочок” Зіньківського будинку 
дитячої та юнацької творчості (номінація ,,Ліплення”); 

Горєлову Ганну Василівну – керівника гуртка ,,Рукоділля” позашкільного 
навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради (номінація ,,Вироби із текстилю та шкіри”);  

Іванюк Людмилу Михайлівну – керівника гуртка ,,Народна творчість” 
Шишацького будинку дитячої та юнацької творчості Шишацької селищної ради 
(номінація ,,Вироби із природного матеріалу”); 

Кириченко Віту Іванівну – керівника гуртка ,,Фантазія” (номінація 
,,Паперопластика”), Шимку Тетяну Вікторівну – керівника гуртка ,,Мереживо з 
дерева” (номінація ,,Деревообробка”) Гадяцького районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості; 

Ковшуцьку Людмилу Іванівну – керівника художньої студії ,,Кольорові 
олівці” Кременчуцького міського Центру позашкільної освіти ,,Лідер” 
(номінація ,,Образотворче мистецтво”); 

Михайлик Світлану Володимирівну – керівника гуртка образотворчого 
мистецтва ,,Чарівна майстерня” Лохвицького міського центру дитячої та 
юнацької творчості (номінація ,,Паперопластика”); 

Мороз Марину Олександрівну – керівника гуртка ,,Намистинка” 
Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради 
(номінація ,,Бісероплетіння”); 

Перову Вікторію Миколаївну – педагога організатора дитячо-юнацького 
клубу ,,Товариш” Позашкільного навчального закладу ,,Полтавський міський 
центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання” (номінація 
,,Декоративний розпис”); 

Сохацьку Тамару Валентинівну – керівника гуртка декоративно-
ужиткового мистецтва Глобинського районного центру дитячої та юнацької 
творчості на базі Великокринківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
(номінація ,,Образотворче мистецтво”). 

 
ІІІ ступеня: 
 
Васюк Євгенію Анатоліївну – керівника гуртка бісероплетіння ,,Перлина” 

Полтавського районного Будинку дитячої та юнацької творчості (номінація 
,,Бісероплетіння”); 

Горбань Оксану В’ячеславівну – керівника гуртка ,,Юні художники” 
Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості (номінація 
,,Образотворче мистецтво”); 
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Горову Тетяну Миколаївну – керівника гуртка ,,Паперопластика” 
Гадяцького районного Будинку дитячої та юнацької творчості (номінація 
,,Вироби із природного матеріалу”); 

Грушину Вероніку Валеріївну – педагога-організатора дитячо-юнацького 
клубу ,,Товариш” позашкільного навчального закладу ,,Полтавський міський 
центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання” (номінація ,,Ліплення”); 

Каблучку Світлану Іванівну – керівника гуртка декоративно-ужиткового 
мистецтва ,,Сувенір” Лохвицького міського центру дитячої та юнацької 
творчості (номінація ,,Паперопластика”); 

Котову Світлану Дмитрівну – керівника гуртка ,,Народні ремесла України” 
Лазірківського Будинку дитячої та юнацької творчості Оржицького району 
(номінація ,,Образотворче мистецтво”); 

Лободу Юлію Володимирівну – керівника гуртка образотворчого 
мистецтва ,,Колорит” Хорольського районного Центру дитячої та юнацької 
творчості (номінація ,,Образотворче мистецтво”); 

Марчук Наталію Олександрівну – керівника гуртка ,,Рукоділля” 
Машівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості (номінація 
,,Ліплення”); 

Мар’яновську Ірину Миколаївну – керівника гуртка ,,Моделювання 
іграшок-сувенірів” Кобеляцького Будинку дитячої та юнацької творчості 
імені Миколи Андрійовича Касьяна (номінація ,,Вироби із текстилю та шкіри”); 

Михайленко Надію Олександрівну – керівника гуртка ,,В’язаний світ”  
позашкільного навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради (номінація ,,В’язання”); 

Оксьоменко Вікторію Вікторівну – керівника гуртка ,,Квіточка” 
Диканського районного Будинку дитячої та юнацької творчості (номінація 
,,Вишивка”); 

Романченка Сергія Миколайовича – керівника гуртка ,,Юний дизайнер” 
комунального закладу ,,Нехворощанський Будинок дитячої та юнацької 
творчості” (номінація ,,Деревообробка”); 

Солодовник Аню Валеріївну – керівника гуртка ,,Паперовий світ” 
Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради 
(номінація ,,Паперопластика”); 

Фесенко Людмилу Леонідівну – керівника гуртка ,,Народна творчість” 
Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості (номінація 
,,Вироби із текстилю”). 

 
2. За досягнуті успіхи в Конкурсі нагородити грамотами Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради: 

Андрущенко Тетяну Андріївну – керівника гуртка декоративно-
прикладного мистецтва ,,Природа і фантазія” комунального позашкільного 
навчального закладу ,,Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 
проживання” м. Кременчука; 
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Бакляк Оксану Євгенівну – керівника гуртка виготовлення сувенірів 
,,Творча майстерня” Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості 
Лохвицького району; 

Горбенка Олександра Миколайовича – керівника гуртка ,,Народні 
ремесла” Лубенського районного центру дитячої та юнацької творчості; 

Гудову Каріну Борисівну – керівника гуртка ткацтва ,,Сонцеграй”, 
Книжову Марину Олександрівну – керівника гуртка іграшки ,,Берегиня”, 
Музиченко Наталію Олександрівну – керівника гуртка народної іграшки 
,,Вернісаж” Хорольського районного Центру дитячої та юнацької творчості; 

Кармазину Олену Анатоліївну – керівника творчого об’єднання (гурток) 
,,Квіткова майстерня” Комунального позашкільного навчального закладу 
,,Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості”; 

Лоєнко Надію Сергіївну – керівника гуртка ,,Намистинка” Полтавського 
міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради; 

Марченко Юлію Віталіївну – керівника гуртка ,,Іграшок-сувенірів” 
Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості; 

Поплюйко Людмилу Борисівну – керівника гуртка ,,Виготовлення іграшок 
та сувенірів”  Глобинського районного центру дитячої та юнацької творчості; 

Полозун Єлизавету Вікторівну – керівника гуртка ,,Оригінальні штучки” 
позашкільного навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради; 

Семенюк Антоніну Сергіївну – керівника гуртка ,,Декоративно-прикладне-
мистецтво” Гадяцького районного Будинку дитячої та юнацької творчості. 

 
3. Директорам закладів позашкільної освіти:  
 
3.1. Довести до відома учасників Конкурсу інформацію про підсумки його 

проведення. 
 
3.2. Забезпечити присутність переможців Конкурсу на нагородженні, яке 

відбудеться 10 жовтня 2019 року о 13.00 в приміщенні Полтавського 
літературно-меморіального музею І.П. Котляревського за адресою: м. Полтава, 
Першотравневий проспект, 18. 

 
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника 

управління позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та 
правового забезпечення Рибалка С.В. 

 
 
 

Директор О.ХАРЧЕНКО 


