
 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

30.05.2022        Полтава     № 108 

 

Про підсумки проведення  

обласної виставки-конкурсу 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва  

,,Знай і люби свій край” 

 

Згідно з Положенням про обласну виставку-конкурс декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва ,,Знай і люби свій край”, 

затвердженим наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації від 08 липня 2019 року № 258 та зареєстрованим в 

Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 

 24 липня 2019 року за № 369/3486, 19 травня 2022 року було проведено 

засідання журі обласної виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва ,,Знай і люби свій край” (далі – виставка-конкурс). 

На виставку-конкурс було подано 309 робіт із 65 закладів освіти. Діти 

презентували свою творчість в образотворчому та декоративно-ужитковому 

мистецтві у 26 номінаціях.  

Члени журі відзначили творчий підхід, високий рівень виконавської 

майстерності учасників, вдале поєднання технік виконання у створених 

композиціях, рекомендували звернути увагу керівників на дотримання вимог по 

оформленню документації. Враховуючи викладене, на підставі рішення журі 

виставки-конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Директору Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Полтавської обласної ради ЧЕРНОБЕЛЬ Н. Л. забезпечити 

нагородження переможців конкурсу дипломами 

 

Гран-прі 

Розділ ,,Писанкарство” 

середня вікова категорія: 

Окіпняк Юлію та Шевченко Ольгу – вихованок гуртка виготовлення сувенірів 

,,Творча майстерня” Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості 

Сенчанської сільської ради Миргородського району (керівник Бакляк Оксана 

Євгеніївна). 
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І ступеня 

Розділ ,,Батик” 

молодша вікова категорія: 

Титаренко Олександру та Титаренко Дарину – вихованок гуртка 

,,Декоративно-прикладне мистецтво” Комунальної установи ,,Гадяцький 

Будинок дитячої та юнацької творчості” (керівник Харагай Наталія Вікторівна). 

 

Розділ ,,Бісероплетіння”  

молодша вікова категорія: 

Жибу Дарину – вихованку гуртка ,,Бісероплетіння” Великобагачанського 

будинку творчості дітей та юнацтва виконавчого комітету Великобагачанської 

селищної ради Миргородського району (керівник Ольховська Марина 

Олександрівна); 

середня вікова категорія: 

Окіпняк Юлію – вихованку гуртка виготовлення сувенірів ,,Творча 

майстерня” Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 

сільської ради Миргородського району (керівник Бакляк Оксана Євгеніївна). 

 

Розділ ,,Вироби з природних матеріалів” 

молодша вікова категорія: 

Процун Мілану – вихованку гуртка образотворчого мистецтва ,,Колорит” 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради 

(керівник Стороженко Юлія Володимирівна); 

Дядечко Маргариту та Черних Софію – вихованок гуртка ,,Креативне 

рукоділля” Комунального закладу позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та 

юнацької творчості” Опішнянської селищної ради (керівник Троцька Світлана 

Анатоліївна). 

 

Розділ ,,Вироби із текстильних матеріалів” 

молодша вікова категорія: 

Зуб Анну – вихованку гуртка ,,Народна творчість” Карлівського міського 

центру позашкільної освіти Карлівської міської ради (керівник Фесенко 

Людмила Леонідівна); 

старша вікова категорія: 

Москалик Ірину – вихованку гуртка ,,Майстерня по виготовленню м’якої 

іграшки” Комунального закладу позашкільної освіти ,,Кременчуцький міський 

Будинок дитячої та юнацької творчості” Кременчуцької міської ради (керівник 

Кулакова Марина Миколаївна). 

 

Розділ ,,Вироби з тіста, пластиліну, пластичних матеріалів” 

середня вікова категорія: 

Радченко Маргариту – вихованку гуртка народної творчості ,,Соняшник” 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради 

(керівник Іщенко Наталія Олексіївна); 
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Столбцова Микиту – вихованця  гуртка ,,Веселі саморобки” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Решетилівської міської ради (керівник Яременко 

Людмила Василівна); 

Шухову Ірину – вихованку гуртка ,,Creative hands” Комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 27 Полтавської міської 

ради Полтавської області” (керівник Остапенко Тетяна Михайлівна); 

старша вікова категорія: 

Солодун Єлизавету – вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове 

мистецтво” Комунального закладу ,,Полтавський міський багатопрофільний 

ліцей №1 імені І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської 

області” (керівник Медвєдєва Світлана Іванівна). 

 

Розділ ,,Витинання” 

середня вікова категорія: 

Адамчука Богдана – вихованця гуртка ,,Паперові фантазії” Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради 

Миргородського району (керівник Адамчук Анастасія Богданівна); 

Медончак Варвару – вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове 

мистецтво” Комунального закладу ,,Полтавський міський багатопрофільний 

ліцей №1 імені І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської 

області” (керівник Медвєдєва Світлана Іванівна). 

Розділ ,,В’язання спицями, гачком” 

молодша вікова категорія: 

вихованців гуртка ,,Павутинка” Полтавського міського Центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради за колективну роботу ,,Курорт 

Миргород” (керівник Лоєнко Надія Сергіївна); 

Коротченко Єлізавету – вихованку гуртка ,,В’язання гачком” 

Диканського Будинку дитячої та юнацької творчості Диканської селищної ради 

Полтавського району (керівник Серга Оксана Миколаївна). 

 

Розділ ,,Гончарство та художня кераміка” 

середня вікова категорія: 

вихованців зразкового художнього колективу гуртка кераміки ,,Обереги” 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 

(керівник Порощай Тетяна Вікторівна); 

Кібенко Діану – вихованку гуртка ,,Viva Art” Комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 Полтавської міської ради 

Полтавської області” (керівник Васюта Альона Валеріївна). 

 

Розділ ,,Графіка” 

середня вікова категорія: 

Кобеняк Яну – вихованку гуртка ,,Етюд” Комунального закладу 

позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Семенівської селищної ради Кременчуцького району (керівник Задорожна 

Тетяна Іванівна); 
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Погорецьку Анастасію – вихованку гуртка ,,Палітра” Центру дитячої та 

юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 

(керівник Бегейма Тетяна Дмитрівна); 

Філіпову Катерину – вихованку дитячо-юнацького клубу ,,Господарочка” 

закладу позашкільної освіти ,,Полтавський міський центр дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання” Полтавської міської ради (керівник Перова 

Вікторія Миколаївна); 

старша вікова категорія: 

Поделу Валерію – вихованку гуртка ,,Колорит” Глобинського Центру 

дитячої та юнацької творчості Глобинської міської ради Кременчуцького 

району (керівник Д’яченко Світлана Геннадіївна). 

 

Розділ ,,Декоративний розпис, народний живопис” 

середня вікова категорія: 

Мусієнко Дар’ю – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

,,Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва ,,Барвінок” 

Карлівського міського центру позашкільної освіти Карлівської міської ради 

(керівник Колодяжна Світлана Григорівна); 

старша вікова категорія: 

Голубицьку Валерію – вихованку зразкового художнього колективу 

гуртка ,,Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва 

,,Барвінок” Карлівського міського центру позашкільної освіти Карлівської 

міської ради (керівник Колодяжна Світлана Григорівна). 

 

Розділ ,,Живопис” 

середня вікова категорія: 

Кісельову Софію – вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове мистецтво” 

Комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 19 

Полтавської міської ради Полтавської області” (керівник Пупченко Тетяна 

Анатоліївна); 

Павлік Катерину – вихованку гуртка ,,Весела палітра” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості Лохвицької міської ради 

Миргородського району (керівник Анпілогова Олена Іванівна); 

Спринчака Олексія – вихованця зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва ,,Барви” Комунального закладу позашкільної освіти 

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

міської ради (керівник Каратаєва Тетяна Миколаївна); 

старша вікова категорія: 

Коновалову Анну – вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове 

мистецтво” Комунального закладу ,,Полтавський міський багатопрофільний 

ліцей № 1 імені І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської 

області” (учитель Грибан Микола Федорович). 

 

Розділ ,,Ізонитка” 

середня вікова категорія: 
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Борсук Анастасію – вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове 

мистецтво” Будинку дитячої та юнацької творчості Чорнухинської селищної 

ради Лубенського району (керівник В’язовська Тетяна Феліксівна); 

учнів опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника 

Решетилівської міської ради” за колективну роботу ,,Колядник” (учитель 

Верблюд Антоніна Григорівна). 

 

Розділ ,,М’яка іграшка” 

середня вікова категорія: 

Дубініну Анастасію – вихованку гуртка ,,Креативна майстерня” опорного 

закладу ,,Хорольська гімназія Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області” (керівник Шепель Алла Володимирівна); 

Лабутіну Анастасію – вихованку гуртка ,,Чарівні клаптики” Полтавського 

міського Центру позашкільної освіти Полтавської міської ради (керівник 

Сіонська Олена Миколаївна). 

 

Розділ ,,Народна лялька” 

молодша вікова категорія: 

учнів Піщанського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів імені 

Л. М. Дудки Решетилівської міської ради Полтавської області за колективну 

роботу ,,Нерозлучники” (учитель Лапко Лариса Іванівна); 

середня вікова категорія: 

Савченко Ангеліну – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

,,Творча майстерня ,,Струмочок” Комунального закладу позашкільної освіти 

,,Зіньківський будинок дитячої та юнацької творчості” Зіньківської міської ради 

Полтавської області (керівник Гавриленко Людмила Іванівна). 

 

Розділ ,,Паперова пластика та оригамі” 

молодша вікова категорія: 

Мумфорда Кіріла – вихованця гуртка ,,Паперові фантазії” Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради 

Миргородського району (керівник Адамчук Анастасія Олександрівна); 

середня вікова категорія: 

Степову Єлизавету – вихованку гуртка ,,Квілінг” Комунального закладу 

позашкільної освіти ,,Зіньківський будинок дитячої та юнацької творчості” 

Зіньківської міської ради Полтавської області (керівник Максакова Олена 

Володимирівна). 

 

Розділ ,,Писанкарство” 

середня вікова категорія: 

Окіпняк Юлію – вихованку гуртка виготовлення сувенірів ,,Творча 

майстерня” Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 

сільської ради Миргородського району (керівник Бакляк Оксана Євгеніївна). 
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Розділ ,,Художнє килимарство, плетіння, ткацтво” 

старша вікова категорія: 

Москвиченко Дар’ю – ученицю Решетилівського художнього 

професійного ліцею Полтавської обласної ради (майстер виробничого навчання 

Кирпотіна Тетяна Володимирівна). 

 

Розділ ,,Художнє випалювання, різьблення” 

молодша вікова категорія: 

Бардася Єгора – вихованця гуртка ,,Початкове технічне моделювання” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти ,,Академія майбутнього” 

Кременчуцької міської ради (керівник Верлюд Дмитро Олександрович); 

Бур’яна Станіслава – вихованця гуртка різьблення ,,Умілець” 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради 

Лубенського району (керівник Чех Іван Федорович). 

 

Розділ ,, Художня вишивка” 

молодша вікова категорія: 

Штанько Олександру – вихованку гуртка народної творчості 

,,Майстриня” Хорольського центру дитячої та юнацької творчості Хорольської 

міської ради Лубенського району (керівник Шепель Алла Володимирівна); 

старша вікова категорія: 

Путрю Анастасію – вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

,,Рукодільниця” Комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня 

 школа I-III ступенів № 34 Полтавської міської ради Полтавської області” 

(керівник Ляшенко Світлана Анатоліївна). 

 

Розділ ,,Вироби з вовни” 

середня вікова категорія: 

Шинька Дениса – вихованця гуртка сучасної творчості ,,Арт-Декор” 

Комунального закладу позашкільної освіти ,,Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем проживання” Кременчуцької міської ради (керівник Фокіна 

Майя Анатоліївна). 

 

Розділ ,,Вироби з соломи” 

середня вікова категорія: 

Сопко Анастасію – вихованку гуртка ,,Аплікація соломкою” 

Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської 

ради (керівник Кадура Інна Вікторівна); 

Іванюк Поліну – вихованку гуртка ,,Народна творчість” Шишацького 

будинку дитячої та юнацької творчості Шишацької селищної ради Полтавської 

області (керівник Іванюк Людмила Михайлівна). 

 

Розділ ,,Вітраж” 

старша вікова категорія: 

Ярошенка Ярослава – вихованця гуртка ,,Юний художник” 
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Великобагачанського будинку творчості дітей та юнацтва виконавчого комітету 

Великобагачанської селищної ради Миргородського району (керівник 

Ярошенко Сергій Миколайович). 

 

Розділ ,,Вироби зі шкіри” 

старша вікова категорія: 

Сову Ангеліну – вихованку дитячо-юнацького клубу ,,Юний друг” закладу 

позашкільної освіти ,,Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за 

місцем проживання” Полтавської міської ради (Новицька Ірина Анатоліївна). 

 

Розділ ,,Вишивка стрічками” 

середня вікова категорія: 

Тригуб Анну – вихованку гуртка ,,Швидка голка” Комунального закладу 

позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Семенівської селищної ради Кременчуцького району (керівник Лугова Лілія 

Іванівна). 

 

Розділ ,,Інші техніки виконання” 

молодша вікова категорія: 

Рибку Ярославу – вихованку гуртка ,,Калинонька” Кобеляцького будинку 

дитячої та юнацької творчості імені Миколи Андрійовича Касьяна Кобеляцької 

міської ради Полтавського району (керівник Сабадирь Галина Вікторівна). 

 

ІІ ступеня 

Розділ ,,Батик” 

середня вікова категорія: 

Варнавську Поліну – вихованку гуртка ,,Етюд” Комунального закладу 

позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Семенівської селищної ради Кременчуцького району (керівник Задорожна 

Тетяна Іванівна); 

Реміняку Катерину – вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове 

мистецтва” Кременчуцького міського центру позашкільної освіти ,,Академія 

майбутнього” Кременчуцької міської ради (керівник Король Дмитро 

Васильович). 

 

Розділ ,,Бісероплетіння”  

молодша вікова категорія: 

Гончаренко Надію – вихованку гуртка ,,Країна майстрів” Бричківського 

навчально-виховного комплексу Полтавської міської ради (керівник Мосюндзь 

Наталія Іванівна); 

Пушак Софію – вихованку гуртка ,,Чарівний бісер” Центру естетичного 

виховання відділу освіти Миргородської міської ради (керівник Дерика Оксана 

Миколаївна); 
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старша вікова категорія: 

Савінову Єлизавету – вихованку гуртка ,,Бісерне сяйво” Центру дитячої 

та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 

району (керівник Сідько Валентина Петрівна). 

 

Розділ ,,Вироби з природних матеріалів”  

середня вікова категорія: 

Сметану Тимофія – вихованця гуртка ,,Природа і фантазія” Комунального 

закладу позашкільної освіти ,,Зіньківський будинок дитячої та юнацької 

творчості” Зіньківської міської ради Полтавської області (керівник Лисак 

Світлана Миколаївна). 

 

Розділ ,,Вироби з текстильних матеріалів”  

молодша вікова категорія: 

вихованців гуртка ,,Виготовлення сувенірів” Карлівського міського 

центру позашкільної освіти Карлівської міської ради за колективну роботу 

,,Зимова казка” (керівник Цигульська Людмила Іванівна); 

Дерев’янко Софію – вихованку гуртка ,,Умілі руки” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості Миргородського району 

(керівник Голобородько Наталія Анатоліївна); 

середня вікова категорія: 

Волкову Єлизавету – вихованку гуртка ,,Чарівний клубок” Комунального 

закладу позашкільної освіти ,,Кременчуцький міський Будинок дитячої та 

юнацької творчості” Кременчуцької міської ради (керівник Єнанова Оксана 

Хасанівна); 

учнів інтелект-класу Пирятинського ліцею № 6 Пирятинської міської ради 

за колективну роботу ,,Веселий годинник” (учитель Васько Анжела Анатоліївна). 

 

Розділ ,,Вироби з тіста, пластиліну, пластичних матеріалів”  

молодша вікова категорія: 

Саламатіну Злату – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

,,Художнє ліплення” Комунального закладу позашкільної освіти 

,,Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Кременчуцької міської ради (керівник Близнюк Ірина Олексіївна); 

середня вікова категорія: 

Калюжну Лізу – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

,,Творча майстерня ,,Струмочок” Комунального закладу позашкільної освіти 

,,Зіньківський будинок дитячої та юнацької творчості” Зіньківської міської ради 

Полтавської області (керівник Гавриленко Людмила Іванівна); 

Крамар Анну – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

,,Творча майстерня ,,Струмочок” Комунального закладу позашкільної освіти 

,,Зіньківський будинок дитячої та юнацької творчості” Зіньківської міської ради 

Полтавської області (керівник Гавриленко Людмила Іванівна); 
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старша вікова категорія: 

Середняка Дениса – вихованця гуртка ,,Художнє ліплення” Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради, 

Миргородського району (керівник Бандурко Олександра Валеріївна). 

 

Розділ ,,Витинання” 

середня вікова категорія: 

Ігнатенко Оксану – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

,,Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва ,,Барвінок” 

Карлівського міського центру позашкільної освіти Карлівської міської ради 

(керівник Колодяжна Світлана Григорівна); 

Соколову Анастасію – ученицю загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№ 3 імені В. О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради Полтавської 

області” (учитель Єгунькова Інна Григорівна). 

 

Розділ ,,В’язання спицями, гачком” 

середня вікова категорія: 

Бову Поліну – вихованку гуртка ,,Чарівне мереживо” Полтавського 

міського Центру позашкільної освіти Полтавської міської ради (керівник 

Черепанова Неля Григорівна); 

Гуляєву Валерію – вихованку гуртка ,,Чарівний клубок” 

Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської 

селищної ради Полтавського району (керівник Воронцова Валентина 

Василівна). 

 

Розділ ,,Гончарство та художня кераміка” 

молодша вікова категорія: 

 Гончаренко Софію – вихованку гуртка ,,Кераміка” Полтавського міського 

Центру позашкільної освіти Полтавської міської ради (керівник Ярмош 

Анжеліка Володимирівна); 

 Семеняка Андрія – вихованця гуртка ,,Гончарне мистецтво” 

Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської 

ради Лубенського району (керівник Плієва Марина Михайлівна). 

 

Розділ ,,Декоративний розпис, народний живопис” 

молодша вікова категорія: 

 Гамагу Тимура – вихованця гуртка ,,Виготовлення сувенірів” 

Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи 

Андрійовича Касьяна Кобеляцької міської ради Полтавської області (керівник 

Гамага Аліна Миколаївна); 

Таращенко Софію – вихованку гуртка ,,Петриківський розпис” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Чорнухинської селищної ради Лубенського 

району (керівник В’язовська Тетяна Феліксівна); 
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середня вікова категорія: 

Кириленко Карину – вихованку гуртка ,,Декоративний розпис” 

Комунального закладу ,,Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради” (керівник Бондаренко Софія Дмитрівна); 

Шкарупу Вікторію – вихованку гуртка ,,Декоративний розпис” 

Комунального закладу ,,Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 

Полтавської міської ради” (керівник Бондаренко Софія Дмитрівна). 

 

Розділ ,,Графіка” 

середня вікова категорія: 

Лахно Анну – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва ,,Фенікс” Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді (керівник Койло Яна Миколаївна); 

Строєнка Тимофія – вихованця гуртка ,,Образотворче мистецтво” Центру 

естетичного виховання відділу освіти Миргородської міської ради (керівник 

Чумаченко Анатолій Миколайович); 

старша вікова категорія: 

Величка Олександра – вихованця гуртка графічного дизайну 

,,Оригінальні штуки” Центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району (керівник Полозун 

Єлизавета Вікторівна). 

 

Розділ ,,Живопис” 

молодша вікова категорія: 

Дахно Маргариту – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва ,,Фенікс” Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді (керівник Койло Яна Миколаївна); 

середня вікова категорія: 

Приходько Анну – вихованку гуртка ,,Юні художники” Пирятинського 

Центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської ради Лубенського 

району (керівник Горбань Оксана Вячеславівна); 

Фесюру Валерію – вихованку художньої студії імені І. Дряпаченка 

Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської 

селищної ради Кременчуцького району (керівник Ілющенко Юлія Іванівна); 

старша вікова категорія: 

Турченко Анастасію – вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове 

мистецтво” Комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня  

школа I-III ступенів № 19 Полтавської міської ради Полтавської області” 

(керівник Пупченко Тетяна Анатоліївна); 

Фоменко Світлану – ученицю Решетилівського художнього професійного 

ліцею Полтавської обласної ради (майстер виробничого навчання Козлова Віта 

Вікторівна). 
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Розділ ,,М’яка іграшка” 

молодша вікова категорія: 

Бурдун Софію – ученицю загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 

імені В. О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 

району (учитель Єгунькова Інна Григорівна). 

 

Розділ ,,Народна лялька” 

молодша вікова категорія: 

Брашован Марію – ученицю Глобинського ліцею № 1 Глобинської 

міської ради Кременчуцького району (учитель Жадан Ольга Юріївна); 

середня вікова категорія: 

Бур’ян Евеліну – вихованку гуртка народної ляльки ,,Етнолялька” 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради 

Лубенського району (керівник Чех Олена Федорівна). 

 

Розділ ,,Паперова пластика та оригамі” 

молодша вікова категорія: 

вихованців гуртка ,,Джерело творчості” Будинку дитячої та юнацької 

творчості Котелевської селищної ради Полтавського району (керівник Колевид 

Леся Анатоліївна); 

середня вікова категорія: 

Борщ Олександру та Письмак Валерію – вихованок гуртка ,,Паперові 

фантазії” Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 

сільської ради Миргородського району (керівник Адамчук Анастасія 

Олександрівна); 

Колінько Марину – вихованку гуртка ,,Vivat Art” Комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів № 5 Полтавської міської ради 

Полтавської області” (керівник Васюта Альона Валеріївна). 

 

Розділ ,,Писанкарство” 

середня вікова категорія: 

Омелай Дар’ю – вихованку гуртка ,,Рукоділля” Градизької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 Градизької селищної ради 

Кременчуцького району (керівник Пшенична Марина Володимирівна). 

 

Розділ ,,Художнє випалювання, різьблення” 

молодша вікова категорія: 

Лещенка Дениса – учня Березоворудської загальноосвітньої  

школи I-III ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області (керівник 

Лещенко Юрій Іванович); 

середня вікова категорія: 

Джадан Марину – вихованку гуртка ,,Чарівна майстерня” Лубенського 

центру дитячої та юнацької творчості учнівської молоді Лубенської міської 

ради (керівник Бала Ірина Володимирівна); 
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Прохура Єлисея – вихованця гуртка ,,Початкове технічне моделювання” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти ,,Академія майбутнього” 

Кременчуцької міської ради (керівник Зайцев Георгій Борисович). 

 

Розділ ,,Художня вишивка” 

молодша вікова категорія: 

Бондаренка Олександра – вихованця гуртка ,,Рукоділля” Комунальної 

установи ,,Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької 

міської ради (керівник Білоцерківець Євдокія Михайлівна); 

середня вікова категорія: 

Мошенську Ольгу – вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове 

мистецтво” Кременчуцького міського центру позашкільної освіти ,,Академія 

майбутнього” Кременчуцької міської ради (керівник Стрижак Алла Василівна); 

Янголь Нелю – вихованку гуртка ,,Самоцвіти” Березоворудської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Пирятинської міської ради Полтавської 

області (керівник Степовик Олена Василівна). 

 

Розділ ,,Ізонитка” 

старша вікова категорія: 

Плоцьку Ірину – вихованку гуртка ,,Креативна майстерня” опорного 

закладу ,,Хорольська гімназія Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області” (керівник Шепель Алла Володимирівна). 

 

Розділ ,,Вироби з вовни” 

середня вікова категорія: 

Дему Володимира – вихованця гуртка виготовлення сувенірів ,,Творча 

майстерня” Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 

сільської ради Миргородського району (керівник Бакляк Оксана Євгеніївна). 

 

Розділ ,,Вироби з соломи” 

молодша вікова категорія: 

Васик Камілу – вихованку гуртка соломоплетіння ,,Колосок” 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради 

(керівник Петровська Людмила Миколаївна). 

 

Розділ ,,Художнє килимарство, плетіння, ткацтво” 

старша вікова категорія: 

Андрусишену Оксану – ученицю Решетилівського художнього 

професійного ліцею Решетилівської міської ради (майстер виробничого 

навчання Кирпотіна Тетяна Володимирівна). 

 

Розділ ,,Інші техніки виконання” 

молодша вікова категорія: 

Шабалтій Софію – вихованку гуртка ,,Паперопластика” Кобеляцького 

будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи Андрійовича Касьяна 
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Кобеляцької міської ради Полтавського району (керівник Гамага Аліна 

Миколаївна). 

 

Розділ ,,Шиття одягу” 

молодша вікова категорія: 

Середу Вікторію – вихованку гуртка ,,Азбука крою та шиття” 

Великобагачанського будинку дитячої творчості дітей та юнацтва виконавчого 

комітету Великобагачанської селищної ради Миргородського району (керівник 

Вороненко Світлана Іванівна). 

 

Розділ ,,Вишивка стрічками” 

середня вікова категорія: 

Батряка Артема – вихованця гуртка ,,Народний умілець” Комунальної 

установи ,,Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької 

міської ради Миргородського району (керівник Грома Олена Володимирівна). 

 

Розділ ,,Вироби зі шкіри” 

старша вікова категорія: 

Бусло Олену – вихованку гуртка ,,Образотворче мистецтво” 

Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської 

ради Лубенського району (керівник Горбань Оксана Вячеславівна). 

 

ІІІ ступеня  

Розділ ,,Батик” 

середня вікова категорія: 

Мехеду Руслану – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва ,,Барви” Комунального закладу позашкільної освіти 

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

міської ради (керівник Каратаєва Тетяна Миколаївна); 

старша вікова категорія: 

Черемську Марію – ученицю Решетилівського художнього професійного 

ліцею Полтавської обласної ради (майстер виробничого навчання Омельченко 

Валентина Борисівна). 

 

Розділ ,,Бісероплетіння” 

молодша вікова категорія: 

Однойко Алісу – ученицю Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради Лубенського району (керівник Зварич Інна Анатоліївна); 

середня вікова категорія: 

Окіпняк Юлію – вихованку гуртка виготовлення сувенірів ,,Творча 

майстерня” Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 

сільської ради Миргородського району (керівник Бакляк Оксана Євгеніївна); 

Сіріченко Інну – вихованку гуртка ,,Українські посиденьки” Градизької 

гімназії імені Героя України Олександра Білаша Градизької селищної ради 

Кременчуцького району (керівник Сіріченко Лариса Вікторівна). 
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Розділ ,,Вироби із природних матеріалів” 

середня вікова категорія: 

Кульковця Назара – вихованця гуртка ,,Майстерня умілих рук” 

Березоворудської загальноосвітньої школи I-III ступенів Пирятинської міської 

ради Полтавської області (керівник Степовик Павло Іванович). 

 

Розділ ,,Вироби із соломи” 

середня вікова категорія: 

Коросташову Маргариту – вихованку гуртка ,,Народні ремесла” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради Полтавського 

району (керівник Корольова Віра Іванівна); 

Снісаренко Єлизавету – вихованку гуртка ,,Аплікація з соломки” 

Шишацького будинку дитячої та юнацької творчості Шишацької селищної ради 

Полтавської області (керівник Лисиця Катерина Василівна). 

 

Розділ ,,Вироби із текстильних матеріалів” 

молодша вікова категорія: 

Дем’янко Софію – вихованку гуртка ,,Декоративно-прикладне мистецтво” 

Комунальної установи ,,Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Гадяцької міської ради Миргородського району (керівник Бездудна Наталія 

Вікторівна); 

Реву Марію – вихованку гуртка ,,Майстерня умілих рук” Будинку дитячої 

та юнацької творчості Котелевської селищної ради Полтавського району 

(керівник Корольова Віра Іванівна). 

 

Розділ ,,Вироби з тіста, пластиліну, пластичні матеріали” 

молодша вікова категорія: 

Ємець Анастасію – вихованку гуртка ,,Художнє ліплення” Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради 

Миргородського району (керівник Бандурко Олександра Валеріївна); 

Заворотню Дар’ю – вихованку гуртка народної творчості ,,Соняшник” 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості  Хорольської міської ради 

Лубенського району (керівник Іщенко Наталія Олексіївна); 

Ковальчук Огняну – вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради Полтавського 

району (керівник Колевид Леся Олексіївна); 

середня вікова категорія: 

Фролова Владислава – вихованця гуртка ,,Креативний дизайн” Центру 

естетичного виховання відділу освіти Миргородської міської ради (керівник 

Мар’яненко Ірина Миколаївна). 

 

Розділ ,,Витинання” 

середня вікова категорія: 

Стригуновську Сніжану – ученицю Пирятинського ліцею № 4 Пирятинської 

міської ради Лубенського району (учитель Сутуга Світлана Юріївна); 
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старша вікова категорія: 

Бусло Олену – вихованку гуртка ,,Паперова казка” Пирятинського Центру 

дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської ради Лубенського району 

(керівник Горбань Оксана Вячеславівна). 

 

Розділ ,,Шиття одягу” 

середня вікова категорія: 

Петякову Анастасію – вихованку гуртка ,,Креативна майстерня” опорного 

закладу ,,Хорольська гімназія Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області” (керівник Шепель Алла Володимирівна). 

 

Розділ ,,Графіка” 

середня вікова категорія: 

Новосад Анастасію – ученицю Решетилівського художнього 

професійного ліцею Полтавської обласної ради (майстер виробничого навчання 

Козлова Віта Вікторівна); 

Андрейка Івана – вихованця гуртка ,,Студія графічного дизайну” 

Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської 

селищної ради Кременчуцького району (керівник Коломієць Сергій 

Аркадійович); 

старша вікова категорія: 

Середняка Дениса – вихованця гуртка ,,Студія образотворчого 

мистецтва” Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 

сільської ради Миргородського району (керівник Бандурко Надія Василівна). 

 

Розділ ,,Декоративний розпис, народний живопис” 

молодша вікова категорія: 

Головін Софію – вихованку гуртка ,,Етюд” Комунального закладу 

позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Семенівської селищної ради Кременчуцького району (керівник Задорожна 

Тетяна Іванівна); 

Шведенко Аріну – вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

,,Кольоровий світ” Комунального закладу позашкільної освіти ,,Об’єднання 

дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання” Кременчуцької міської ради 

(керівник Корецька Яна Юріївна); 

старша вікова категорія: 

Варнавську Поліну – вихованку гуртка ,,Етюд” Комунального закладу 

позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Семенівської селищної ради Кременчуцького району (керівник Задорожна 

Тетяна Іванівна); 

Кобеняк Яну – вихованку гуртка ,,Етюд” Комунального закладу 

позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Семенівської селищної ради Кременчуцького району (керівник Задорожна 

Тетяна Іванівна). 
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Розділ ,,Живопис” 

молодша вікова категорія: 

М’якоту Анастасію – ученицю опорного закладу Решетилівської  

філії I ступеня опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника 

Решетилівської міської ради” (учитель Деркач Лариса Василівна); 

середня вікова категорія: 

Вітер Марію – вихованку гуртка ,,Барви” Будинку дитячої та юнацької 

творчості Решетилівської міської ради Полтавського району (керівник Козлова 

Олександра Валеріївна); 

Деньгу Вікторію – ученицю опорного закладу ,,Решетилівський ліцей 

імені І. Л. Олійника Решетилівської міської ради” (учитель Домашенко Ріта 

Вікторівна); 

Міхно Іванну – ученицю Малобакайського закладу загальної середньої  

освіти I-III ступенів Решетилівської міської ради (учитель Міхно Світлана 

Іванівна); 

Федоровську Крістіну – ученицю Пирятинського ліцею № 6 

Пирятинської міської ради Лубенського району (учитель Христич Наталія 

Олександрівна); 

старша вікова категорія: 

Андрушко Олену – ученицю Решетилівського художнього професійного 

ліцею Полтавської обласної ради (майстер виробничого навчання Омельченко 

Валентина Борисівна); 

Дубровську Єлизавету – ученицю Решетилівського художнього 

професійного ліцею Полтавської обласної ради (майстер виробничого навчання 

Козлова Віта Вікторівна). 

 

Розділ ,,М’яка іграшка” 

середня вікова категорія: 

Біловол Анну – вихованку гуртка ,,Чарівний клубочок” Гадяцького 

профільного ліцею імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради (керівник 

Деркач Валентина Анатоліївна); 

Заводовську Дар’ю – вихованку гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва ,,Дизайн та екологія” Комунального закладу позашкільної освіти 

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

міської ради (керівник Горішня Наталя Михайлівна); 

Окіпняк Юлію – вихованку гуртка виготовлення сувенірів ,,Творча 

майстерня” Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 

сільської ради Миргородського району (керівник Бакляк Оксана Євгеніївна); 

старша вікова категорія: 

Завору Ангеліну – вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове мистецтво” 

Комунального закладу ,,Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 імені 

І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області” (керівник 

Медвєдєва Світлана Іванівна). 
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Розділ ,,Народна лялька” 

середня вікова категорія: 

Сергієнко Ірину – вихованку гуртка ,,Чарівний клубочок” Гадяцького 

профільного ліцею імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради (керівник 

Деркач Валентина Анатоліївна). 

 

Розділ ,,Паперова пластика та оригамі” 

молодша вікова категорія: 

Бугая Артема – вихованця гуртка ,,Паперові фантазії” Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради 

Миргородського району (керівник Адамчук Анастасія Олександрівна); 

середня вікова категорія: 

Марченко Аліну – вихованку гуртка ,,Оригамі” Кременчуцького міського 

центру позашкільної освіти ,,Академія майбутнього” Кременчуцької міської 

ради (керівник Одарушенко Ольга Іванівна). 

 

Розділ ,,Писанкарство” 

молодша вікова категорія: 

Крятову Вєроніку – вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

,,Веселка” Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 

молоді Полтавської обласної ради (керівник Минак Анастасія Борисівна); 

Литовченко Єву – вихованку гуртка ,,Писанкарство” Будинку дитячої та 

юнацької творчості Чорнухинської селищної ради Лубенського району 

(керівник Могилевська Тетяна Миколаївна). 

 

Розділ ,,Художня вишивка” 

молодша вікова категорія: 

Богун Єву – ученицю Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради 

Лубенського району (учитель Хижняк Ірина Григорівна); 

середня вікова категорія: 

Боряк Анну – вихованку гуртка ,,Юні друзі природи” Комунальної 

установи ,,Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької 

міської ради Миргородського району (керівник Ілляшенко Надія Іванівна); 

вихованців зразкового художнього колективу гуртка ,,Театр мод 

,,Силует” Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 

молоді за колективну роботу ,,Вірю в Україну” (керівник Теремецька Тетяна 

Іванівна); 

Пономаренка Віталія – вихованця гуртка ,,Бісерне рукоділля” 

Комунального закладу ,,Новосанжарський будинок дитячої та юнацької 

творчості Новосанжарської селищної ради” Полтавського району (керівник 

Плішкіна Мар’яна Олегівна); 

Служинську Евеліну – вихованку гуртка ,,Художня вишивка” 

Глобинського центру дитячої та юнацької творчості Глобинської міської ради 

Кременчуцького району (керівник Тюрєва Оксана Василівна); 
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старша вікова категорія: 

Черненко Анну – ученицю Градизької загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 1 Градизької селищної ради Кременчуцького району 

(учитель Гур’янова Дар’я Сергіївна); 

Чепурну Анжеліку – вихованку гуртка ,,Художня вишивка” Глобинського 

центру дитячої та юнацької творчості Глобинської міської ради 

Кременчуцького району (керівник Тюрєва Оксана Василівна). 

 

Розділ ,,Ізонитка” 

середня вікова категорія: 

Іванець Яну – ученицю Калениківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавського району (учитель 

Кошкалда Олена Леонідівна). 

 

Розділ ,,Вироби з вовни” 

середня вікова категорія: 

Миленко Валерію – вихованку гуртка ,,Вовняна майстерня” 

Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської 

ради Лубенського району (керівник Дев’яніна Олена Миколаївна). 

 

Розділ ,,Художнє килимарство, плетіння, ткацтво” 

середня вікова категорія: 

Бобиря Євгена – вихованця гуртка ,,Фантазія” Новомартиновицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Лубенського 

району (керівник Бобир Наталія Олександрівна). 

 

Розділ ,,Інші техніки виконання” 

середня вікова категорія: 

Данько Анну – вихованку гуртка ,,Дитяча анімація” Козельщинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської селищної ради 

Кременчуцького району (керівник Титенко Марина Миколаївна); 

Стадніченко Софію – вихованку гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва ,,Чарівна скринька” Комунального закладу ,,Центр дитячої та 

юнацької творчості” Терешківської сільської ради Полтавського району 

(керівник Фоменко Тамара Григорівна); 

Черкаську Анну – вихованку гуртка ,,Виготовлення сувенірів” 

Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи 

Андрійовича Касьяна Кобеляцької міської ради Полтавського району (керівник 

Куць Людмила Панасівна). 

 

3. Керівникам органів управління освітою, керівникам закладів освіти 

обласного підпорядкування: 

 

3.1. Довести до відома учасників виставки-конкурсу інформацію про 

підсумки її проведення. 
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3.2. Сприяти створенню умов для реалізації творчих здібностей дітей, 

пробудження у дітей та молоді поваги до національної культурної спадщини, 

популяризації основних видів народних ремесел. 

 

4. Директору Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Чернобель Н. Л.  провести відповідну роботу з направлення 

робіт переможців виставки-конкурсу до Українського державного центру 

позашкільної освіти. 

 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Тимчасово виконувач  

обов’язків директора            Галина ВЛАСЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


