
 

 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
08.10.2021     Полтава     № 349 

 

 

 

 

Про підсумки проведення 

обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу творчості дітей та 

учнівської молоді ,,За нашу 

свободу” 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020  

№ 1452 ,,Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік  

(за основними напрямами позашкільної освіти)” та вимог листа Українського 

державного центру позашкільної освіти від 07.09.2021 № 09-06 ,,Про прове-

дення Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді ,,За нашу 

свободу” 30 вересня 2021 року в Полтавському обласному центрі естетичного 

виховання учнівської молоді відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

творчості дітей та учнівської молоді ,,За нашу свободу” (далі – конкурс). 

Цьогоріч на конкурс було подано 57 робіт у розділі ,,Поезія” та 252 

роботи у розділі ,,Образотворче мистецтво” вихованців (учнів) закладів 

позашкільної, загальної середньої освіти, інституційного догляду та виховання 

дітей (інтернатного типу) обласного підпорядкування. 

Членами журі було відмічено високу майстерність виконання, творчий підхід, 

оригінальність та художній рівень поданих робіт. На основі викладеного вище 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Нагородити переможців конкурсу дипломами Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 

обласної ради: 

 

I ступеня 

розділ ,,Поезія” 

молодша вікова категорія: 

Огер Поліну – ученицю загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3  

імені В. О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 

району (учитель Хорощак Тетяна Геннадіївна); 



Ситник Маргариту – ученицю опорного закладу ,,Новооріхівський ліцей 

імені О. Г. Лелеченка Ромоданівської селищної ради Миргородського району” 

(учитель Тороп Надія Анатоліївна); 

середня вікова категорія: 

Барганюка Андрія – вихованця літературного гуртка Березотіцької 

загальноосвітньої школи I-III cтупенів Лубенської міської ради (керівник 

Білик Л. М.); 

Назарено Елеонору – ученицю Полтавського мистецького ліцею 

імені С. Русової Полтавської обласної ради (учитель Олійник Юрій Петрович); 

старша вікова категорія: 

Гордієнка Олексія – вихованця зразкового художнього колективу гуртка 

,,Юний журналіст” Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді (керівник Синягівська Ірина Сергіївна); 

Тараненко Альону – вихованку гуртка ,,Проба пера” Лубенської 

загальноосвітньої школи I-III cтупенів № 3 (учитель Коряпіна Ніна Іванівна); 

Розділ ,,Образотворче мистецтво” 

молодша вікова категорія: 

Огуя Всеволода – учня спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III cту-

пенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного 

циклу ім. Л. І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради (учитель 

Малахова Алла Миколаївна); 

Темносагату Оксану – ученицю комунального закладу ,,Шишацький 

обласний науковий ліцей – інтернат II-III ступенів Полтавської обласної ради” 

(учитель Сахарова Світлана Володимирівна); 

середня вікова категорія: 

Варнавську Поліну – вихованку гуртка образотворчого мистецтва ,,Етюд” 

комунального закладу позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості” Семенівської селищної ради (керівник Задорожна Тетяна 

Іванівна); 

Мацик Ольгу – вихованку гуртка ,,Веселкова палітра” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості Лохвицької міської ради 

(керівник Анпілогова Олена Іванівна); 

Павлік Катерину – ученицю Лохвицької гімназії № 1 Лохвицької міської 

ради (учитель Анпілогова Олена Іванівна); 

Роман Вікторію – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва ,,Фенікс” Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді (керівник Койло Яна Миколаївна); 

Трутень Дар’ю – вихованку гуртка ,,Юні дослідники природи” 

Веселодолинської гімназії-філії Великокринківського ліцею Глобинської 

міської ради (керівник Трутень Гаїна Сергіївна); 

старша вікова категорія: 

Герасименко Євгенію – ученицю Полтавського ліцею № 13 ,,Успіх” 

Полтавської міської ради (учитель Кривенко Наталія Михайлівна); 

Крисанову Софію – ученицю Кременчуцького педагогічного коледжу 

імені А. С. Макаренка (викладач Матюха Юлія Олександрівна); 



Темносагату Вікторію – ученицю комунального закладу ,,Шишацький 

обласний науковий ліцей – інтернат II-III ступенів Полтавської обласної ради” 

(учитель Сахарова Світлана Володимирівна); 

II ступеня 

розділ ,,Поезія” 

молодша вікова категорія: 

Гончар Дарину – ученицю Дмитрівської загальноосвітньої школи I-III cтупенів 

Горішньоплавнівської міської ради (учитель Корнійчук Леся Василівна); 

Рєпнікову Юлію – вихованку гуртка ,,Проба пера” Лубенської 

загальноосвітньої школи I-III cтупенів № 3 (учитель Коряпіна Ніна Іванівна); 

середня вікова категорія: 

Куценка Тимура – вихованця літературної студії ,,Муза” комунального 

закладу позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та юнацької 

творчості” Семенівської селищної ради (керівник Заложчик Зоя 

Володимирівна); 

старша вікова категорія: 

Алекперова Назара – вихованця гуртка ,,Живе слово” Пирятинського 

центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської ради (керівник 

Богун Маргарита Анатоліївна); 

Фесенко Світлану – вихованку театрального гуртка Сагайдацького 

навчально-виховного комплексу ,,загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів 

– дошкільний навчальний заклад” Шишацької селищної ради (керівник 

Степаненко Марина Миколаївна); 

Розділ ,,Образотворче мистецтво” 

молодша вікова категорія: 

Головін Софію – вихованку гуртка образотворчого мистецтва ,,Етюд” 

комунального закладу позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості” Семенівської селищної ради (керівник Задорожна Тетяна 

Іванівна); 

Коваленко Алесю – вихованку клубу ,,VITA” спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

англійської мови Горішньоплавнівської міської ради (керівник Олешко Ірина 

Володимирівна); 

Сахарову Марію – ученицю комунального закладу ,,Шишацький 

обласний науковий ліцей – інтернат II-III ступенів Полтавської обласної ради” 

(учитель Сахарова Світлана Володимирівна); 

Свіченську Вероніку – ученицю Гадяцького обласного наукового ліцею – 

інтернату II-III ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради 

(учитель Степаненко Марина Анатоліївна); 

Ухаль Таїсію – ученицю комунального закладу ,,Розсошенська гімназія 

Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області” 

(учитель Шажко Анжеліка Віталіївна); 

Ягольницького Владислава – вихованця гуртка ,,Чарівний пензлик” 

Вишнівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Новооржицької селищної 

ради (керівник Гетьман Алла Петрівна); 



середня вікова категорія: 

Варнавську Поліну - вихованку гуртка образотворчого мистецтва ,,Етюд” 

комунального закладу позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості” Семенівської селищної ради (керівник Задорожна Тетяна 

Іванівна); 

Дахно Анастасію – вихованку художньої студії ,,Первоцвіт” 

комунального закладу ,,Зіньківська станція юних техніків” Зіньківської міської 

ради (керівник Ландик Майя Іванівна); 

Мостову Анастасію – ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа I-III ступенів № 30 Полтавської міської ради 

Полтавської області” (учитель Горбенко Валерія Андріївна); 

Мяло Анастасію – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва ,,Фенікс” Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді (керівник Койло Яна Миколаївна); 

старша вікова категорія: 

Гакман Вікторію – вихованку студії мистецтв ,,Фіалка” Градизької 

гімназії імені Героя України Олександра Білаша (керівник Манжус Діана 

Михайлівна); 

Заїку Дар’ю – вихованку гуртка ,,Колорит” Центру дитячої та юнацької 

творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області (керівник Горєлова Ганна Василівна); 

Зарудного Олега – вихованця художньої студії ,,Первоцвіт” комунального 

закладу ,,Зіньківська станція юних техніків” Зіньківської міської ради (керівник 

Ландик Майя Іванівна); 

Пономаренка Олександра – вихованця гуртка ,,Студія образотворчого 

мистецтва” Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 

сільської ради (керівник Бандурко Надія Василівна); 

 

III ступеня 

розділ ,,Поезія” 

молодша вікова категорія: 

Боберську Соломію – ученицю Потічанської філії I-II ступенів з дошкільним 

підрозділом Опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника 

Решетилівської міської ради” (учитель Шуть Тетяна Володимирівна); 

середня вікова категорія: 

Бегмат Марію – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

літератури та публіцистики ,,Діалог” Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді (керівник Лебідь Яна 

Володимирівна); 

Тараненка Максима – учня Градизької загальноосвітньої школи I-III cту-

пенів № 1 Градизької селищної ради (учитель Гур’янова Д. С.); 

старша вікова категорія: 

Криштопу Іллю – учня Гадяцького обласного наукового ліцею – 

інтернату II-III ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради 

(учитель Деркач Валентина Анатоліївна); 



Тищенко Діану – ученицю опорного закладу ,,Ланнівська загальноосвітня 

школа I-III ступенів” Ланнівської сільської ради Полтавського району (керівник 

Яковенко Юлія Олександрівна); 

Янголь Нелю – ученицю Березоворудської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Пирятинської міської ради (учитель Запорожець Ольга Петрівна). 

Розділ ,,Образотворче мистецтво” 

молодша вікова категорія: 

Калін Софію – ученицю опорного закладу ,,Хорольська гімназія 

Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області” (учитель 

Гудзь Олена Романівна); 

Манжос Анастасію – вихованку студії мистецтв ,,Фіалка” Градизької 

гімназії імені Героя України Олександра Білаша (керівник Манжус Діана 

Михайлівна); 

Омеляненка Дмитра – учня Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради Полтавської області (учитель Зварич Інна Анатоліївна); 

Педорича Антона – вихованця гуртка прикладної графіки ,,Малювака” 

Решетилівської філії Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді (керівник Козлова Олександра Валеріївна); 

Пожитько Єву – вихованку гуртка ,,Графічний дизайн” Козельщинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Коломієць Сергій 

Аркадійович). 

середня вікова категорія: 

Ватулю Павла – вихованця гуртка ,,Юні квітникарі” Градизької гімназії 

імені Героя України Олександра Білаша Градизької селищної ради (керівник 

Литовченко Алла Миколаївна); 

Величко Лілію – вихованку художньої студії ,,Первоцвіт” комунального 

закладу ,,Зіньківська станція юних техніків” Зіньківської міської ради (керівник 

Ландик Майя Іванівна); 

Кеду Максима – вихованця художньої студії ,,Первоцвіт” комунального 

закладу ,,Зіньківська станція юних техніків” Зіньківської міської ради (керівник 

Ландик Майя Іванівна); 

Статівку Ольгу – вихованку художньої студії ,,Первоцвіт” комунального 

закладу ,,Зіньківська станція юних техніків” Зіньківської міської ради (керівник 

Ландик Майя Іванівна); 

Прокопенко Кіру – ученицю Дмитрівської загальноосвітньої школи I-III ступе-

нів Горішньоплавнівської міської ради (учитель Остапець Ірина 

Костянтинівна); 

старша вікова категорія: 

Борщ Карину – вихованку гуртка ,,Веселка” Кременчуцької 

спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю I-III ступенів імені І. М. 

Піддубного Полтавської обласної ради (керівник Сайко Вікторія 

Володимирівна); 

Гарбовську Ксену – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

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



Карлівського міського центру позашкільної освіти (керівник Колодяжна 

Світлана Григорівна); 

Коваленко Дарину – вихованку гуртка ,,Чарівний пензлик” 

Головачанського комунальному закладу загальної середньої освіти 

Терешківської сільської ради (керівник Кравченко Лідія Миколаївна). 

 

2. Роботи переможців направити на Всеукраїнський конкурс творчості 

дітей та учнівської молоді ,,За нашу свободу” в Український державний центр 

позашкільної освіти до 31 жовтня 2021 року. 
 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор         Віта КОВАЛЬСЬКА 
 


