
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 
 

НАКАЗ 
15.03.2019             м. Полтава                       № 97 
 
 
 
Про підсумки обласного конкурсу  
з образотворчого мистецтва  
„Барвисте перевесло” серед вихованців 
закладів позашкільної освіти  
 

На виконання планів роботи Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації та Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді на 2019 рік, відповідно до Положення „Про проведення 
обласного конкурсу з образотворчого мистецтва „Барвисте перевесло” серед 
вихованців позашкільних навчальних закладів”, затвердженого наказом 
Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 
14.02.2012 № 73 та зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у 
Полтавській області 17.02.2012 за № 10/1820, 21 лютого 2019 року Полтавським 
обласним центром естетичного виховання учнівської молоді був проведений 
обласний конкурс з образотворчого мистецтва „Барвисте перевесло” серед 
вихованців закладів позашкільної освіти (далі – Конкурс). 

У Конкурсі взяли участь 80 вихованців з 26 закладів позашкільної освіти. 
Члени журі, до складу якого входили викладачі Полтавської дитячої художньої 
школи, майстер народної творчості Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України, відзначили творчий підхід до виконання завдань. Разом з 
тим, було вказано на недоліки: недостатньо розкрита тематика конкурсного 
завдання. З метою підвищення професіоналізму та розширення мистецького 
кругозору рекомендовано провести відповідну роботу щодо поглиблення знань 
про плакат та ілюстрацію, а також вивчати спеціалізовану літературу, читати 
книги.  

Враховуючи вищевикладене, на підставі рішення журі Конкурсу  
 
НАКАЗУЮ:  
 

1. За досягнуті успіхи у Конкурсі нагородити дипломами Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради: 



  
Гран-прі: 
номінація „Живопис” 
ІІ вікова категорія: 

 Старушко Юлію – вихованку художньої студії імені І. Дряпаченка 
Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Полівко 
Ольга Миколаївна). 

 
І ступеня: 
номінація „Графіка” 
І вікова категорія: 
Ведмідь Анну – вихованку гуртка „Чарівний пензлик” Оржицького 

Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Ведмідь Тетяна Миколаївна). 
 
ІІ вікова категорія: 
Чернова Артема – вихованця дитячо-юнацького клубу „Промінь” 

позашкільного навчального закладу „Полтавський міський центр дитячо-
юнацьких клубів за місцем проживання” (педагог-організатор Луценко 
Світлана Євгеніївна); 

 
номінація „Живопис” 
І вікова категорія: 
Бабінець Наталію – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

„Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва „Барвінок” 
Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник 
Колодяжна Світлана Григорівна). 

 
ІІ вікова категорія: 
Чебан Катерину – вихованку студії образотворчого мистецтва „Золота 

палітра” Семенівського будинку дитячої та юнацької творчості (керівник 
Романенко Жанна Олександрівна); 

 
номінація „Скульптура” 
І вікова категорія: 
Білявську Поліну – вихованку гуртка „Образотворче мистецтво” 

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

 
ІІ вікова категорія: 
Тюренко Вікторію – вихованку гуртка „Тістопластика” Сенчанського 

будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Журавель Оксана Сергіївна); 
Юхименка Володимира – вихованця зразкового художнього колективу 

гуртка „Творча майстерня „Струмочок” Зіньківського будинку дитячої та 
юнацької творчості (керівник Гавриленко Людмила Іванівна). 

 



 
ІІ ступеня: 
номінація „Графіка” 
І вікова категорія: 
Приходька Олександра – вихованця народного художнього колективу 

студії образотворчого мистецтва „Соняшник” Комунального закладу 
„Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради 
Полтавської області” (керівник Юхно Катерина Василівна). 

 
ІІ вікова категорія: 
Яремко Віту – вихованку гуртка „Юний художник” Великобагачанського 

будинку дітей та юнацтва (керівник Ярошенко Сергій Миколайович); 
 
номінація „Живопис” 
І вікова категорія: 
Теслю Анну – вихованку художньої студії імені І. Дряпаченка 

Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Полівко 
Ольга Миколаївна); 

 
номінація „Скульптура” 
І вікова категорія: 
Білявську Поліну – вихованку гуртка „Образотворче мистецтво” 

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

 
ІІ вікова категорія: 
Балегу Василя – вихованця гуртка „Народні ремесла” Лубенського 

районного центру дитячої та юнацької творчості (керівник Горбенко Олександр 
Миколайович); 

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

 
ІІІ ступеня: 
номінація „Графіка” 
І вікова категорія: 
Білецьку Анастасію – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва „Барви” Комунального позашкільного навчального 
закладу „Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання” міста 
Кременчука (керівник Каратаєва Тетяна Миколаївна); 

Голубицьку Валерію – вихованку зразкового художнього колективу 
гуртка „Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва 
„Барвінок” Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
(керівник Колодяжна Світлана Григорівна); 

Темякову Анну – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 



образотворчого мистецтва „Фенікс” Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді (керівник Малиш Катерина 
Сергіївна). 

 
ІІ вікова категорія: 
Кравченка Андрія – вихованця гуртка „Колорит” Позашкільного 

навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради (керівник Горєлову Ганну Василівну); 

Снігирь Олену – вихованку студії образотворчого мистецтва „Золота 
палітра” Семенівського будинку дитячої та юнацької творчості (керівник 
Романенко Жанна Олександрівна); 

 
номінація „Живопис” 
І вікова категорія: 
Андрущук Марію – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва „Фенікс” Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді (керівник Малиш Катерина 
Сергіївна); 

Пилипенко Софію – вихованку студії образотворчого мистецтва „Золота 
палітра” Семенівського будинку дитячої та юнацької творчості (керівник 
Романенко Жанна Олександрівна). 

 
ІІ вікова категорія: 
Карандіну Анну – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва „Фенікс” Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді (керівник Малиш Катерина 
Сергіївна); 

 
номінація „Скульптура” 
І вікова категорія: 
Бутенко Софію – вихованку художньої студії імені І. Дряпаченка 

Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Полівко 
Ольга Миколаївна). 

 
ІІ вікова категорія: 
Суботіну Вікторію – вихованку гуртка „Забава” Нехворощанського 

будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Іопа Олена Миколаївна). 
 
2. За досягнуті успіхи в обласному конкурсі з образотворчого мистецтва 

„Барвисте перевесло” серед вихованців закладів позашкільної освіти 
нагородити грамотами  Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради: 

Грача Даниїла – вихованця гуртка „Гончарик” Шишацького будинку 
дитячої та юнацької творчості (керівник Говорун Людмила Михайлівна); 

Пушко Дар’ю – вихованку гуртка „Декоративно-прикладне мистецтво” 



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

Шкарубу Олександру – вихованку гуртка образотворчого мистецтва 
Полтавського районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник 
Скогарєва Валентина Гордіївна); 

Яременко Марину – вихованку гуртка „Юний художник” 
Великобагачанського будинку дітей та юнацтва (керівник Ярошенко Сергій 
Миколайович). 

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

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

учасників до участі у Конкурсі. 
 
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 
 
 

Виконувач обов’язків директора  
Департаменту освіти і науки                                                              Г.Б. Власюк  
 

 
 

  
 


