
 
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Н А К А З 
 

10.06.2019 м. Полтава № 87 
 

 

 
Про підсумки проведення 
відбіркового обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
творчості дітей та учнівської 
молоді ,,За нашу свободу” 

 
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018  

№ 1292 ,,Про затвердження Плану всеукраїнських та міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік  
(за основними напрямами позашкільної освіти), листа Українського державного 
центру позашкільної освіти від 18.03.2019 № 03-04 ,,Про проведення 
Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді ,,За нашу 
свободу” 31 травня 2019 року в Полтавському обласному центрі естетичного 
виховання учнівської молоді відбувся відбірковий обласний етап 
Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді ,,За нашу 
свободу” (далі – Конкурс).  

У Конкурсі взяли участь 46 вихованців з 14 закладів позашкільної освіти.  
Члени журі відзначили творчий підхід, достатній рівень виконавської 

майстерності учасників. 
Враховуючи викладене, на підставі рішення журі Конкурсу 
 

НАКАЗУЮ:  
 
1. Нагородити переможців Конкурсу дипломами Полтавського обласного 

центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради: 
 
І ступеня: 
 
молодша вікова категорія: 
Манойло Іванну – вихованку художньої студії ,,Первоцвіт” Зіньківської 

районної станції юних техніків (керівник Ландик Майя Іванівна); 
 
середня вікова категорія: 
Рудь Дарину – вихованку гуртка ,,Образотворче мистецтво” Лубенського 

районного центру дитячої та юнацької творчості (керівник Ятел Наталія 
Григорівна);  
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старша вікова категорія: 
Токар Анну – вихованку гуртка образотворчого мистецтва ,,Веселкова 

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

Шульц Ірину – вихованку гуртка ,,Колорит” позашкільного навчального 
закладу центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської 
ради (керівник Горєлова Ганна Василівна).  

 
ІІ ступеня:  
 
молодша вікова категорія:  
Ярмоленко Марію – вихованку гуртка ,,Декоративно-прикладне 

мистецтво” Гадяцького районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
(керівник Бездудна Наталія Вікторівна); 

 
середня вікова категорія: 
Попову Ярину – вихованку Гадяцького районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості (керівник Бездудна Наталія Вікторівна). 
 
ІІІ ступеня: 
 
молодша вікова категорія: 
Царук Ксенію – вихованку гуртка ,,Образотворче мистецтво” Лубенського 

районного центру дитячої та юнацької творчості (керівник Ятел Наталія 
Григорівна); 

 
середня вікова категорія: 
Кальницьку Анастасію – вихованку гуртка ,,Образотворче мистецтво” 

Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Горбань 
Оксана Вячеславівна); 

 
старша вікова категорія 
Паська Руслана – вихованця дитячо-юнацького клубу ,,Орлятко” 

комунального позашкільного навчального закладу ,,Об’єднання дитячо-
юнацьких клубів за місцем проживання” м. Кременчука (керівник Литвиненко 
Катерина Володимирівна). 

 
2. За досягнуті успіхи у Конкурсі нагородити грамотами Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради: 

Борулю Дарину – вихованку гуртка батику та дизайну ,,Веселка” 
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
(керівник Борисенко Тетяна Олександрівна); 

Бутурлима Тимофія – вихованця гуртка ,,Олівець-малювець” 
Гребінківського Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Бутурлим 
Надія Олександрівна); 
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Пляшник Олександру – вихованку гуртка ,,Декоративно-прикладне 

мистецтво” Гадяцького районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
(керівник Семенюк Антоніна Сергіївна). 

 
3. Роботи переможців направити на Всеукраїнський конкурс творчості 

дітей та учнівської молоді ,,За нашу свободу” в Український державний центр 
позашкільної освіти до 15 вересня 2019 року. 

 
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 
 

Виконувач обов’язків  
директора                                                                  О. Рець 

 


