
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

07.04.2020     м.Полтава     № 121 
 
 
Про підсумки проведення обласної 
виставки-конкурсу декоративно-
ужиткового та образотворчого 
мистецтва ,,Знай і люби свій край” 

 
 
На виконання планів роботи Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації та Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради на 2020рік, відповідно 
до Положення ,,Про проведення обласної виставки-конкурсу декоративно-
ужиткового та образотворчого мистецтва ,,Знай і люби свій край”, 
затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації від 08.07.2019 № 258 та зареєстрованого в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 24.07.2019 за  
№ 369/3486, 14 лютого 2020 року була проведена обласна виставка-конкурс 
декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва ,,Знай і люби свій край” 
(далі – Виставка-конкурс).  

У Виставці-конкурсі взяли участь 342 вихованці з 36 закладів 
позашкільної освіти та 15 об’єднаних територіальних громад. Діти 
презентували свою творчість в образотворчому та декоративно-прикладному 
мистецтвах.  

Члени журі відзначили творчий підхід, високий рівень виконавської 
майстерності учасників та рекомендували звернути увагу на оформлення 
документації. Враховуючи викладене, на підставі рішення журі  

 
НАКАЗУЮ:  

 
1. За досягнуті успіхи в обласній Виставці-конкурсі нагородити 

переможців дипломами Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради: 

 
І ступеня 
 
Розділ ,,Батик” 
старша вікова категорія: 
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Кравець Юлію – ученицю Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Кучеренка 
Глобинської міської ради Полтавської області (учитель мистецтва Гордовська 
Алла Петрівна). 

 
Розділ ,,Бісероплетіння” 
молодша вікова категорія: 
Левішко Ангеліну – вихованку народного художнього колективу гуртка 

,,Господарочка” Комунального закладу ,,Полтавський Палац дитячої та 
юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області” (керівник 
Сидоренко Людмила Іванівна); 

Чобітько Маргариту – вихованку гуртка ,,Бісероплетіння” 
Великобагачанського будинку творчості дітей та юнацтва виконавчого комітету 
Великобагачанської селищної ради (керівник Прокопенко Наталія Іванівна); 

старша вікова категорія: 
Носенко Дарину – вихованку народного художнього колективу гуртка 

,,Господарочка” Комунального закладу ,,Полтавський Палац дитячої та 
юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області” (керівник 
Сидоренко Людмила Іванівна); 

Старченко Ксенію – вихованку гуртка ,,Рукоділля” позашкільного 
навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (керівник Горєлова 
Ганна Василівна). 

 
Розділ ,,Вироби із природних матеріалів” 
молодша вікова категорія: 
Сметану Тимофія – вихованця гуртка ,,Природа і фантазія” Зіньківського 

будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Лисак Світлана Миколаївна); 
старша вікова категорія: 
Рагуліна Дениса – учня Погребівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Глобинського району (педагог-організатор Гузик Ліана Сергіївна). 
 
Розділ ,,Вироби із текстильних матеріалів” 
молодша вікова категорія: 
Бессарабова Івана – учня Глобинської гімназії №1 імені В.Є. Кучеренка 

Глобинської міської ради Полтавської області (учитель початкових класів 
Левченко Людмила Геннадіївна); 

Ніколаєнко Діану – вихованку гуртка ,,Вовняна майстерня” Пирятинського 
Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Дев’яніна Олена Миколаївна); 

Тютюнник Марію – вихованку гуртка ,,Іграшка-сувенір” Карлівського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Марченко Юлія 
Віталіївна); 

старша вікова категорія: 
Валікову Валерію – вихованку творчого об’єднання (гуртка) ,,Чарівний 

клубок” комунального позашкільного навчального закладу ,,Кременчуцький 
міський Будинок дитячої та юнацької творчості” (керівник Єнанова Оксана 
Хасанівна); 
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Голощапову Анастасію – вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове 
мистецтво” Глобинського районного центру дитячої та юнацької творчості на 
базі Івановоселещинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
(керівникНестеровська Тамара Сергіївна); 

Черкаську Анну – вихованку гуртка ,,Виготовлення сувенірів” 
Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Куць Людмила 
Панасівна). 

 
Розділ ,,Вироби з тіста, пластиліну, пластики” 
молодша вікова категорія: 
Леонтій Тетяну, Плічну Анну – вихованок зразкового художнього 

колективу гуртка ,,Творча майстерня ,,Струмочок” Зіньківського будинку 
дитячої та юнацької творчості (керівник Гавриленко Людмила Іванівна); 

старша вікова категорія: 
Ведмідь Анну, Коханевич Юлію – вихованок гуртка ,,Чарівний пензлик” 

Оржицького Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Ведмідь Тетяна 
Миколаївна). 

 
Розділ ,,Витинання” 
старша вікова категорія: 
Кальницьку Анастасію – вихованку гуртка ,,Паперова казка” 

Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Горбань 
Оксана В’ячеславівна); 

Святелик Аллу – вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове мистецтво” 
Глобинського районного центру дитячої та юнацької творчості (керівник 
Святелик Світлана Леонідівна). 

 
Розділ ,,В’язання спицями, гачком” 
старша вікова категорія: 
Демченко Тетяну – вихованку гуртка ,,Чарівний гачок” Глобинського 

районного центру дитячої та юнацької творчості на базі 
Івановоселещенськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (керівник Сердюк 
Тетяна Олександрівна). 

 
Розділ ,,Гончарство та художня кераміка” 
молодша вікова категорія: 
Барвінко Олену, Сторожук Ксенію – вихованок зразкового художнього 

колективу гуртка кераміки ,,Обереги” Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради (керівник 
Порощай Тетяна Вікторівна); 

старша вікова категорія: 
Якімцову Аліну – вихованку гуртка ,,Чарівна глина” комунального 

закладу позашкільної освіти ,,Будинку дитячої та юнацької творчості” 
Опішнянської селищної ради (керівник Чабан Ірина Михайлівна). 
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Розділ ,,Графіка” 
старша вікова категорія: 
Зелену Анастасію – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва ,,Барви” комунального позашкільного навчального 
закладу ,,Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання” 
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (керівник Каратаєва Тетяна 
Миколаївна); 

Клюшник Анну – ученицю Решетилівського художнього професійного 
ліцею (майстер виробничого навчанняОмельченко Валентина Борисівна). 

 
Розділ ,,Декоративний розпис, народний живопис” 
молодша вікова категорія: 
Кравченка Ярослава – вихованця гуртка ,,Фольклор та етнографія” 

Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи 
Андрійовича Касьяна (керівник Сабадирь Галина Вікторівна). 

 
Розділ ,,Живопис” 
старша вікова категорія: 
Середняка Тараса – вихованця студії образотворчого мистецтва 

Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської об’єднаної 
територіальної громади (керівник Бандурко Надія Василівна). 

 
Розділ ,,Ізонитка” 
старша вікова категорія: 
Стеценка Євгенія – вихованця гуртка ,,Знавці органічної хімії” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Чорнухинської селищної ради (керівник 
Стеценко Лариса Борисівна). 

 
Розділ ,,М’яка іграшка” 
молодша вікова категорія: 
Лабутіну Анастасію, Лабутіну Софію – вихованок гуртка ,,Чарівні 

клаптики” Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської 
міської ради Полтавської області (керівник Сіонська Олена Миколаївна). 

 
Розділ ,,Народна лялька” 
молодша вікова категорія: 
вихованців гуртка ,,Чарівна майстерня” Будинку дитячої та юнацької 

творчості Котелевської районної ради за роботу ,,Несе Галя воду” (керівник 
Корольова Віта Іванівна); 

старша вікова категорія: 
Заєць Вікторію – вихованку гуртка ,,Рукоділля” Машівського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Марчук Наталія 
Олександрівна). 
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Розділ ,,Паперова пластика та оригамі” 
молодша вікова категорія: 
Германа Іллю – вихованця гуртка ,,Оригамі” Сенчанського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Сенчанської об’єднаної територіальної громади 
(керівник Адамчук Анастасія Олександрівна); 

Дорошенко Ілону – вихованку гуртка ,,Квілінг” Зіньківського будинку 
дитячої та юнацької творчості (керівник Максакова Олена Володимирівна); 

Степову Єлизавету – вихованку гуртка ,,Квілінг” Зіньківського будинку 
дитячої та юнацької творчості (керівник Максакова Олена Володимирівна); 

старша вікова категорія: 
Шевченко Вікторію – вихованку гуртка ,,Паперова пластика” 

комунального закладу ,,Нехворощанський Будинок дитячої та юнацької 
творчості” Нехворощанської сільської ради Новосанжарського району 
Полтавської області (керівник Шевченко Анна Василівна). 

 
Розділ ,,Писанкарство” 
старша вікова категорія: 
Федченко Вікторію – вихованку гуртка ,,Колорит” позашкільного 

навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (керівник Горєлова 
Ганна Василівна). 

 
Розділ ,,Художнє плетіння, ткацтво” 
старша вікова категорія: 
Снігур Оксану – ученицю Решетилівського художнього професійного 

ліцею (майстер виробничого навчанняКирпотіна Тетяна Володимирівна). 
 
Розділ ,,Художнє різьблення по дереву” 
молодша вікова категорія: 
Яцуна Романа – вихованця гуртка різьблення ,,Умілець” Хорольського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Чех Іван 
Федорович); 

старша вікова категорія: 
Білоцерківця Владислава– вихованця гуртка ,,Різьба по дереву” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Чорнухинської селищної ради(керівник 
Веретельник Олександр Васильович); 

Матвієнка Дмитра – вихованця гуртка науково-технічного об’єднання 
,,Прогрес” Глобинського районного центру дитячої та юнацької творчості 
(керівникПоплюйко Сергій Павлович). 

 
Розділ ,,Художня вишивка” 
старша вікова категорія: 
Чумакову Дар’ю – ученицю Решетилівського художнього професійного 

ліцею (майстер виробничого навчання Коваленко Світлана Анатоліївна). 
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ІІ ступеня 
 
Розділ ,, Батик” 
старша вікова категорія: 
Білецьку Анастасію – вихованку зразкового художнього колективу 

образотворчого мистецтва гуртка,,Барви” комунального позашкільного 
навчального закладу ,,Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 
проживання” виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської 
області (керівник Каратаєва Тетяна Миколаївна). 

 
Розділ ,,Бісероплетіння”  
молодша вікова категорія: 
Козкаченко Вероніку – вихованку гуртка ,,Намистинка” (керівник Мороз 

Марина Олександрівна), вихованців гуртка ,,Чарівна майстерня” за роботу ,,Без 
калини нема України” (керівник Мандрегеля Олена Сергіївна) Полтавського 
міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської 
області; 

старша вікова категорія: 
Караптан Анастасію – вихованку гуртка ,,Народний умілець” Гадяцького 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Грома Олена 
Володимирівна); 

Остапенко Анастасію та Фелолненко Анастасію – вихованок народного 
художнього колективу гуртка ,,Господарочка” Комунального закладу 
,,Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради 
Полтавської області” (керівник Сидоренко Людмила Іванівна). 

 
Розділ ,,Вироби з природних матеріалів”  
молодша вікова категорія: 
Аллавердян Анну – вихованку творчого об’єднання (гуртка) ,,Художня 

майстерність” Комунального позашкільного навчального закладу 
,,Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості” (керівник 
Близнюк Ірина Олексіївна); 

старша вікова категорія: 
Яременко Юлію – вихованку гуртка ,,Умілі руки” Глобинського 

районного центру дитячої та юнацької творчості на базі Бугаївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (керівник Сінєгіна Наталія 
В’ячеславівна). 

 
Розділ ,,Вироби з текстильних матеріалів”  
молодша вікова категорія: 
Каланбет Альону та Литовку Діану – вихованок гуртка ,,Майстриня” 

Гадяцького районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Язєва 
Олена Анатоліївна); 

Пугача Антона – вихованця гуртка декоративо-ужиткового мистецтва 
,,Дизайн та екологія” комунального позашкільного навчального закладу 
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,,Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання” виконавчого 
комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (керівник Горішня 
Наталія Михайлівна); 

старша вікова категорія: 
Лях Валерію – вихованку творчого об’єднання (гуртка) ,,Чарівний 

клубок” Комунального позашкільного навчального закладу ,,Кременчуцький 
міський Будинок дитячої та юнацької творчості” (керівник Єнанова Оксана 
Хасанівна); 

Песиголовець Валерію – вихованку гуртка ,,Паперопластика” 
Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи 
Андрійовича Касьяна (керівник Мар’яновська Ірина Миколаївна). 

 
Розділ ,,Вироби з тіста, пластиліну, пластики”  
молодша вікова категорія: 
Ковальчук Огняну – вихованку гуртка ,,Мистецтво нашого народу” 

Будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської районної ради (керівник 
Колевид Леся Олексіївна); 

Никодюк Ярину – вихованку гуртка образотворчого мистецтва 
,,Дивосвіт” комунального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості” 
Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області при 
Вацівській філії І-ІІ ступенів імені В.ТюрінаТерешківського ліцею 
Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області 
(керівник Лугова Тетяна Анатоліївна). 

 
Розділ ,,Витинання” 
молодша вікова категорія: 
Мусієнко Дарію – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

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

старша вікова категорія: 
Бусло Олену – вихованку гуртка ,,Паперова казка” Пирятинського Центру 

дитячої та юнацької творчості (керівник Горбань Оксана В’ячеславівна). 
 
Розділ,,В’язання спицями, гачком” 
молодша вікова категорія: 
Бондар Катерину – ученицю Сватківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Краснолуцької сільської ради Полтавської області; 
Оніщенко Дарину – вихованку гуртка ,,Чарівний клубок” 

Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Воронцова 
Валентина Василівна). 
 

Розділ ,,Гончарство та художня кераміка” 
молодша вікова категорія: 
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Балик Дар’ю – вихованку гуртка ,,Чарівна глина” комунального закладу 
позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської 
селищної ради (керівник Чабан Ірина Михайлівна); 

Бондаренко Софію та Вишара Кіріла – вихованців зразкового художнього 
колективу гуртка кераміки ,,Обереги” Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради (керівник 
Порощай Тетяна Вікторівна). 
 

Розділ ,,Декоративний розпис, народний живопис” 
молодша вікова категорія: 
Царук Ксенію – вихованку гуртка ,,Дивосвіт кольорів” Лубенського 

районного центру дитячої та юнацької творчості при опорному закладі 
,,Тарандинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” (керівник Ятел Наталія 
Григорівна); 

старша вікова категорія: 
Мельник Діану – вихованку гуртка ,,Декоративний розпис” 

Комунального закладу ,,Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості 
Полтавської міської ради Полтавської області” (керівник Бондаренко Софія 
Дмитрівна). 
 

Розділ ,,Живопис” 
молодша вікова категорія: 
Пляшник Олександру – вихованку гуртка ,,Декоративно-прикладне 

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

старша вікова категорія: 
Дзюбан Анну – вихованку народного художнього колективу студії 

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

міської ради (учитель мистецтва Гордовська Алла Петрівна). 
 

Розділ ,,М’яка іграшка” 
молодша вікова категорія: 
Окіпняк Юлію, Сухомлін Анастасію – вихованок гуртка виготовлення 

сувенірів ,,Творча майстерня” Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 
творчості Сенчанської об’єднаної територіальної громади (керівник Бакляк 
Оксана Євгенівна); 

Потоцьку Софію – ученицю Пирогівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради (учитель трудового навчання Д’яченко 
Світлана Геннадіївна); 

старша вікова категорія: 
Фастовець Олександру – вихованку гуртка ,,Чарівні клаптики” 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради 
Полтавської області (керівник Сіонська Олена Миколаївна). 
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Розділ ,,Народна лялька” 
старша вікова категорія: 
Новохатько Дарину – вихованку гуртка технічної творчості ,,Умілі ручки” 

міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м.Хорол Полтавської області (керівник Соляник Тетяна 
Миколаївна). 

 
Розділ ,,Паперова пластика та оригамі” 
молодша вікова категорія: 
Потерайло Владиславу – вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

,,Колорит” Хорольського районного Центру дитячої та юнацької творчості 
(керівник Лобода Юлія Володимирівна); 

Швидку Марію – вихованку творчого об’єднання (гуртка) ,,Квіткова 
майстерня” Комунального позашкільного навчального закладу 
,,Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості” (керівник 
Кармазіна Олена Анатоліївна). 

 
Розділ ,,Писанкарство” 
старша вікова категорія: 
Письменну Анастасію – вихованку гуртка ,,Чарівна майстерня” 

Пирятинської районної станції юних натуралістів (керівник Педяш Галина 
Степанівна). 

 
Розділ ,,Вироби з тіста, пластиліну, пластики” 
молодша вікова категорія: 
Устименко Анну – вихованку гуртка,,Фантазія” Гадяцького районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Кириченко Віта Іванівна). 
 
Розділ ,,Вироби із текстильних матеріалів” 
старша вікова категорія: 
Бабенко Анастасію – вихованку гуртка сучасної творчості ,,Арт-Декор” 

комунального позашкільного навчального закладу ,,Об’єднання дитячо-
юнацьких клубів за місцем проживання” виконавчого комітету Кременчуцької 
міської ради Полтавської області (керівник Фокіна Майя Анатоліївна); 

Донник Вікторію – вихованку гуртка ,,Вовняна майстерня” 
Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Дев’яніна 
Олена Миколаївна); 

Іванченко Ангеліну – вихованку творчого об’єднання (гуртка) 
,,Креативне в’язання” комунального позашкільного навчального закладу 
,,Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості” (керівник 
Мороз Анастасія Павлівна). 

 
Розділ ,,Паперова пластика та оригамі” 
старша вікова категорія: 
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Куця Володимира – вихованця гуртка ,,Оригамі” Сенчанського Будинку 
дитячої та юнацької творчості Сенчанської об’єднаної територіальної громади 
(керівник Адамчук Анастасія Олександрівна). 

 
Розділ ,,Художнє плетіння, ткацтво” 
старша вікова категорія: 
Гавілей Дар’ю – вихованку гуртка ,,Сонцеграй” Хорольського районного 

Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Гудова Катерина Борисівна). 
 
Розділ ,,Художня вишивка” 
молодша вікова категорія: 
Каніболоцьку Наталію – вихованку гуртка ,,Художня вишивка” 

комунального закладу позашкільної освіти,,Будинок дитячої та юнацької 
творчості”Опішнянської селищної ради (керівникМихайліченко Людмила 
Григорівна); 

старша вікова категорія: 
Кулик Каріну – вихованку гуртка ,,Українська вишивка” Глобинського 

районного центру дитячої та юнацької творчості на базі Пустовійтівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (керівник Тюрєва Оксана Василівна). 

 
ІІІ ступеня 
 
розділ ,,Бісероплетіння” 
молодша вікова категорія: 
Загребельну Анастасію – вихованку гуртка ,,Сувенір” позашкільного 

навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (керівник Сідько 
Валентина Петрівна); 

Петрукович Ірину – вихованку гуртка ,,Бісероплетіння” Карлівського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Фесенко Людмила 
Леонідівна); 

старша вікова категорія: 
Глух Валентину – ученицю Безсалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Лохвицької районної ради Полтавської області (вчитель 
математикиЗалужна Ніна Іванівна); 

Ізотову Софію – вихованку гуртка ,,Умілі руки” філії Пирятинського 
ліцею Пирятинської міської ради (керівник Тарасенко Наталія Володимирівна). 

 
Розділ ,,Вироби із природних матеріалів” 
молодша вікова категорія: 
вихованок гуртка ,,Творча майстерня” Будинку дитячої та юнацької 

творчості Котелевської районної ради за колективну роботу ,,Квіти для мами” 
(керівник Колевид Леся Олексіївна). 
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Розділ ,,Вироби із соломки” 
молодша вікова категорія: 
Герасіменко Вікторію – вихованку гуртка ,,Дарунок” Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської 
області (керівник Орліченко Світлана Володимирівна); 

Іванюк Поліну – вихованку гуртка ,,Народна творчість” Шишацького 
будинку дитячої та юнацької творчості Шишацької селищної ради Полтавської 
області (керівник Іванюк Людмила Михайлівна); 

вихованок гуртка ,,Народні ремесла” Будинку дитячої та юнацької 
творчості Котелевської районної ради за колективну роботу ,,Квіткове панно” 
(керівник Корольова Віра Іванівна). 

 
Розділ ,,Вироби із текстильних матеріалів” 
молодша вікова категорія: 
Данько Анну – вихованку гуртка ,,Дитяча анімація” Козельщинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Титенко Марина 
Миколаївна); 

Завору Вероніку – вихованку гуртка ,,Вовняна майстерня” Пирятинського 
Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Дев’яніна Олена Миколаївна); 

Семергей Іванну – вихованку гуртка ,,Початкове технічне моделювання” 
Великобагачанської станції юних техніків виконавчого комітету 
Великобагачанської селищної ради (керівник Аулова Інна Іванівна); 

старша вікова категорія: 
Миленко Валерію – вихованку гуртка,,Вовняна майстерня” Пирятинського 

Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Дев’яніна Олена Миколаївна); 
Михайлюк Анжеліку – вихованку студії образотворчого мистецтва ,,Золота 

палітра” Семенівського навчально-виховного комплексу №2 Семенівської 
селищної ради Полтавської області (керівник Романенко Жанна Олександрівна). 

 
Розділ ,,Вироби з тіста, пластиліну, пластики” 
молодша вікова категорія: 
Волох Еліну, Кулю Зоряну та Крамар Анну – вихованок зразкового 

художнього колективу гуртка ,,Творча майстерня ,,Струмочок” Зіньківського 
будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Гавриленко Людмила 
Іванівна); 

старша вікова категорія: 
Білан Зою – вихованку гуртка ,,Тістопластика” Сенчанського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Сенчанської об’єднаної територіальної громади 
(керівник Журавель Оксана Сергіївна); 

Покотило Ірину – вихованку гуртка народної іграшки ,,Вернісаж” 
(керівник Музиченко Наталія Олександрівна), Радченко Маргариту – вихованку 
гуртка народної творчості ,,Соняшник” (керівник Іщенко Наталія Олексіївна) 
Хорольського районного Центру дитячої та юнацької творчості; 

Шевченко Діану – вихованку гуртка ,,Забава” комунального закладу 
,,Нехворощанський Будинок дитячої та юнацької творчості” Нехворощанської 
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сільської ради Новосанжарського району Полтавської області (керівник Іопа 
Олена Миколаївна). 

 
Розділ ,,Витинання” 
молодша вікова категорія: 
Стацевич Євгенію – вихованку гуртка Арт-Студія ,,Мy HOBBY” 

Чутівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник 
Рядних Світлана Юріївна); 

старша вікова категорія: 
Бзнуні Єлизавету – вихованку гуртка ,,Чарівний пензлик” Оржицького 

Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Ведмідь Тетяна Миколаївна). 
 
Розділ ,,В’язання спицями, гачком” 
молодша вікова категорія: 
Тарасову Софію – вихованку гуртка ,,В’язання гачком” Диканського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Диканської районної ради 
Полтавської області (керівник Серга Оксана Миколаївна);  

старша вікова категорія: 
Кобзар Софію – вихованку гуртка ,,В’язаний дивосвіт” позашкільного 

навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області (керівник Михайленко Надія Олександрівна). 

Максюту Юлію – вихованку гуртка ,,Чарівний клубок” Глобинського 
районного центру дитячої та юнацької творчості на базі Градизької гімназії 
імені Героя України О.Білаша (керівник Курило Ірина Миколаївна); 

 
Розділ ,,Гончарство та художня кераміка” 
молодша вікова категорія: 
Павленко Тетяну – вихованку гуртка ,,Народні ремесла” Лубенського 

районного центру дитячої та юнацької творчості при опорному закладі 
,,Тарандинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” (керівник Горбенко 
Олександр Миколайович); 

Шашко Валентину – вихованку гуртка ,,Чарівна глина” комунального 
закладу позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” 
Опішнянської селищної ради (керівник Чабан Ірина Михайлівна); 

старша вікова категорія: 
Яремко Марину – вихованку гуртка ,,Казкова скульптура” 

Великобагачанського будинку творчості дітей та юнацтва виконавчого комітету 
Великобагачанської селищної ради (керівник Удод Владислав Вадимович). 

 
Розділ ,,Графіка” 
молодша вікова категорія: 
Чигирин Крістіну – вихованку гуртка образотворчого мистецтва 

,,Палітра” Хорольського районного Центру дитячої та юнацької творчості 
(керівник Чех Іван Федорович); 
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старша вікова категорія: 
Ведмідь Анну – вихованку гуртка ,,Чарівний пензлик” Оржицького 

Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Ведмідь Тетяна Миколаївна); 
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). 

 
Розділ ,,Декоративний розпис, народний живопис” 
старша вікова категорія: 
Романенко Лілію та Чегринець Софію – вихованок гуртка ,,Декоративний 

розпис” Комунального закладу ,,Полтавський Палац дитячої та юнацької 
творчості Полтавської міської ради Полтавської області” (керівник Бондаренко 
Софія Дмитрівна). 

 
Розділ ,,Живопис” 
молодша вікова категорія: 
Пасько Анастасію – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

,,Фенікс” Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради (керівник Рябчук Андрій Валентинович); 

старша вікова категорія: 
Андрушко Марію – ученицю Решетилівського художнього професійного 

ліцею (майстер виробничого навчання Омельченко Валентина Борисівна); 
Матюшенко Анну –вихованку гуртка ,,Веселкова палітра” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості об’єднаної територіальної 
громади (керівник Анпілогова Валентина Іванівна); 

Сизоненко Аріну та Темякову Анастасію – вихованок зразкового 
художнього колективу гуртка ,,Фенікс” Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради (керівник 
Рябчук Андрій Валентинович). 

 
Розділ ,,М’яка іграшка” 
молодша вікова категорія: 
Румянцеву Анастасію – ученицю Пирятинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №4 Пирятинської міської ради Полтавської області (учитель 
трудового навчання Сутуга Світлана Юріївна); 

Пипко Поліну – вихованку гуртка декоративно-прикладного мистецтва 
,,Розмай” Хорольського районного Центру дитячої та юнацької творчості 
(керівник Стойко Оксана Володимирівна). 

 
Розділ ,,Народна лялька” 
молодша вікова категорія: 
Бережну Віталіну – вихованку гуртка моделювання іграшок-сувенірів 

,,Скринька” Решетилівської філії Полтавського обласного центру естетичного 
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виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради (керівник Бережна 
Світлана Олександрівна); 

Савченко Ангеліну, Терехову Анастасію – вихованок зразкового 
художнього колективу гуртка ,,Творча майстерня ,,Струмочок” Зіньківського 
будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Гавриленко Людмила 
Іванівна); 

старша вікова категорія: 
Святу Дарію – вихованку гуртка ,,Іграшка-сувенір” Карлівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Марченко Юлія 
Віталіївна). 

 
Розділ ,,Паперова пластика та оригамі” 
молодша вікова категорія: 
Павлюченка Антона – вихованця гуртка ,,Квілінг” Зіньківського будинку 

дитячої та юнацької творчості (керівник Максакова Олена Володимирівна); 
Сосяк Анну – вихованку гуртка ,,Народна творчість” Карлівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Фесенко Людмила 
Леонідівна); 

старша вікова категорія: 
Адамчука Богдана та Салімовську Альону – вихованців гуртка ,,Оригамі” 

Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської об’єднаної 
територіальної громади (керівник Адамчук Анастасія Олександрівна); 

Горб Альону – вихованку гуртка технічної творчості ,,Умілі ручки” 
Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців м. Хорол Полтавської області (керівник Андрущенко 
Олена Олександрівна). 

 
Розділ ,,Писанкарство” 
старша вікова категорія: 
Масловську Анастасію – ученицю опорного закладу ,,Яреськівська 

загальноосвітня школа І-ІІІступенів імені Ф.П. Борідька Шишацької районної 
ради Полтавської області” (учитель трудового навчання Сасник Наталія 
Григорівна). 

 
Розділ ,,Художнє плетіння, ткацтво” 
молодша вікова категорія: 
Сизу Анну – ученицю Пологівського навчально-виховного комплексу 

,,Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти” 
Малоперещепинської сільської ради. 

 
Розділ ,,Художнє різьблення по дереву” 
молодша вікова категорія: 
Онупка Антона – вихованця гуртка різьблення ,,Умілець” Хорольського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості (керівник Чех Іван 
Федорович). 
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Розділ ,,Художня вишивка” 
старша вікова категорія: 
Чепурну Анжеліку – вихованку гуртка ,,Українська вишивка” 

Глобинського районного центру дитячої та юнацької творчості на базі 
Пустовійтівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (керівник Тюрєва 
Оксана Василівна). 

 
2. За досягнуті успіхи в обласній Виставці-конкурсі нагородити 

грамотами Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради: 
 

Ананченка Валентина – вихованця гуртка ,,Різьба по дереву” Будинку 
дитячої та юнацької творчості Чорнухинської селищої ради; 

Білявську Поліну – вихованку гуртка ,,Юні художники” Пирятинського 
центру дитячої та юнацької творчості; 

Борщика Максима, Окіпняк Юлію, Шевченко Ольгу, Дарбаідзе Артема, 
Олексієнка Максима та Товкача Максима – вихованців гуртка виготовлення 
сувенірів ,,Творча майстерня”, Шевченко Ольгу – вихованку студії 
образотворчого мистецтва Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 
творчості Сенчанської об’єднаної територіальної громади; 

Голубицьку Валерію – вихованку зразкового художнього колективу 
гуртка ,,Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва 
,,Барвінок” Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості; 

Глуховець Анастасію – вихованку гуртка ,,Гончарний двір”, Шлєпова 
Добровлада – вихованця гуртка ,,Оригамі – оригінальний конструктор” 
Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради 
Полтавської області; 

Зіненка Захара – вихованця гуртка ,,Чарівний клубок” Козельщинського 
Будинку дитячої та юнацької творчості; 

Карпенко Наталію – вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія” Будинку 
дитячої та юнацької творчості Котелевської районної ради; 

Качан Анну та Чебан Анастасію – вихованок студії образотворчого 
мистецтва ,,Золота палітра” Семенівського навчально-виховного комплексу 
№2Семенівської селищної ради Полтавської області; 

Колупаєву Зоряну, Кузнєцову Богдану – вихованок зразкового 
художнього колективу гуртка ,,Творча майстерня ,,Струмочок” Зіньківського 
будинку дитячої та юнацької творчості; 

Марчука Богдана – вихованця гуртка ,,Рукоділля” Машівського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості;  

Пілінцову Вероніку – ученицю Пристанційнівського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Малоперещепинської сільської ради; 

Перепелицю Василину – вихованку народного художнього колективу 
гуртка ,,Господарочка” Комунального закладу ,,Полтавський Палац дитячої та 
юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області”; 
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Погорілову Анастасію – вихованку гуртка ,,Оригінальні штучки” 
позашкільного навчального закладу центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; 

Черняк Софію – вихованку гуртка ,,Образотворче мистецтво” Гадяцької 
спеціалізованої школи І-ІІ ступенів №3 імені Івана Виговського Гадяцької 
міської ради. 

 
3. Директорам закладів позашкільної освіти області: 
 
3.1. Довести до відома учасників обласної Виставки-конкурсу 

інформацію про підсумки її проведення. 
 
3.2. Звернути увагу керівників гуртків на правильність оформлення робіт 

та документації згідно з Положенням, на недопустимість поєднання різних 
технік при виконанні робіт. 

 
4. Директору Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Полтавської обласної ради Чернобель Н.Л.  провести 
відповідну роботу з направлення робіт переможців обласної Виставки-конкурсу 
до Українського державного центру позашкільної освіти (м. Київ)  
02 червня 2020 року. 

 
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника 

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

 
 
 
 

Директор           В. КОВАЛЬСЬКА 
 
 


