
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

26.10.2021     м.Полтава     № 367 
 
 
Про підсумки проведення 
обласного конкурсу мініатюр 
серед педагогів декоративно-
ужиткового та образотворчого 
мистецтва закладів позашкільної 
освіти 

 
 

На виконання плану роботи Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради (далі – ОЦЕВУМ), 
відповідно до Положення ,,Про обласний конкурс мініатюр серед педагогів 
декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва закладів позашкільної 
освіти”, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації від 08.07.2019 № 258 та зареєстрованого в Головному 
управлінні юстиції у Полтавській області 24.07.2019 за № 373/3490, з метою 
здобуття нового педагогічного досвіду та удосконалення професійної 
майстерності педагогів декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, 
в Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді 
відбувся обласний конкурс мініатюр серед педагогів декоративно-ужиткового 
та образотворчого мистецтва закладів позашкільної освіти (далі – конкурс). 

Цьогоріч на конкурс було подано 108 робіт у 10 номінаціях: 
бісероплетіння – 4, вироби із текстилю та шкіри (шиття, аплікація) – 21, вироби 
із природного матеріалу (лозоплетіння, вироби із соломки) – 6, вишивка 
(стрічками, бісером, ізонитка, традиційна вишивка) – 15, в’язання (гачком, 
спицями, макраме) – 7, декоративний розпис (батик, вітраж, петриківський 
розпис) – 11, деревообробка (художнє різьблення, ажурне випилювання, 
випалювання) – 3, ліплення (кераміка, солоне тісто, пластилін) – 16, 
образотворче мистецтво (графіка, живопис) – 12, паперопластика (квілінг, 
оригамі, витинанка) – 13. 

Члени журі, до складу якого входили члени Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України, працівники освіти та культури відзначили 
високу художню майстерність виконання, новизну та оригінальність ідеї 
поданих робіт. На основі викладеного вище 
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НАКАЗУЮ: 
 
1. Нагородити переможців конкурсу грамотами Департаменту освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації: 
 
за І місце: 
 
Бакляк Оксану Євгенівну – керівника гуртка виготовлення сувенірів 

,,Творча майстерня҆ ҆ (номінація ,,Бісероплетіння҆ ҆) Сенчанського будинку 
дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради Миргородського 
району; 

Бакляк Оксану Євгенівну – керівника гуртка виготовлення сувенірів 
,,Творча майстерня҆ ҆ (номінація ,,Вироби з текстилю та шкіри҆ ҆) Сенчанського 
будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради 
Миргородського району; 

Горєлову Ганну Василівну – керівника гуртка ,,Колорит̓ ҆ (номінація 
,,Декоративний розпис҆ ҆) Центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району; 

Козлову Олександру Валеріївну – керівника гуртка прикладної графіки 
,,Малювака҆ ҆ (номінація ,,Образотворче мистецтво ҆ ҆) Решетилівської філії 
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді; 

Короля Дмитра Васильовича – керівника гуртка ,,Декоративно-ужиткове 
мистецтво̓ ҆ (номінація ,,Паперопластика҆ ҆) Кременчуцького міського центру 
позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Полтавської області; 

Мар’яненко Ірину Миколаївну – керівника гуртка ,,Креативний дизайн̓ ҆ 
(номінація ,,В’язання҆ ҆) Центру естетичного виховання Миргородської міської 
ради Миргородського району; 

Порощай Тетяну Вікторівну – керівника зразкового художнього колективу 
гуртка кераміки ,,Обереги҆  ̓ (номінація ,,Ліплення҆ ҆) Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді;  

Трохимчук Оксану Олександрівну – керівника гуртка ,,Світ природи̓ ҆ 
(номінація ,,Вироби з природного матеріалу̓ ҆) комунального закладу 
,,Новосанжарський будинок дитячої та юнацької творчості Новосанжарської 
селищної ради҆ ҆ Полтавського району; 

Хмарську Ольгу Миколаївну – керівника гуртка ,,Декоративні квіти҆ ҆ 
(номінація ,,Вишивка҆ ҆) Центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району; 

Чеха Івана Федоровича – керівника гуртка різьблення по дереву ,,Умілець ҆ ҆ 
(номінація ,,Деревообробка҆ ҆) Хорольського центру дитячої та юнацької 
творчості Хорольської міської ради Лубенського району; 

 
за ІІ місце: 
 
Адамчук Анастасію Олександрівну – керівника гуртка ,,Паперові фантазії̓ ҆ 

(номінація ,,Паперопластика҆ ҆) Сенчанського будинку дитячої та юнацької 
творчості Сенчанської сільської ради Миргородського району; 
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Ангелову Валентину Володимирівну – керівника гуртка декоративно-
ужиткового мистецтва ,,ART’A ҆ ҆ (номінація ,,Паперопластика҆ ҆) комунального 
закладу позашкільної освіти ,,Зіньківський будинок дитячої та юнацької 
творчості ҆ ҆ Зіньківської міської ради Полтавської області; 

Березовець Віру Вікторівну – керівника гуртка ,,М’яка іграшка ҆ ҆ (номінація 
,,В’язання҆ ҆) Центру естетичного виховання Миргородської міської ради 
Миргородського району; 

Василенко Анну Володимирівну – керівника гуртка ,,Фантазія ҆  ̓(номінація 
,,Вироби з текстилю та шкіри҆ ҆) Козельщинського Будинку дитячої та юнацької 
творчості Козельщинської селищної ради Кременчуцького району; 

Воронянську Ольгу Миколаївну – керівника гуртка ,,Бісероплетіння ҆  ̓
(номінація ,,Бісероплетіння ҆) Диканського будинку дитячої та юнацької 
творчості Диканської селищної ради Полтавської області; 

Горпинченко Віту Миколаївну – керівника гуртка ,,Виготовлення 
сувенірів̓ ҆ (номінація ,,Вишивка҆ ҆) Кременчуцького міського центру 
позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Полтавської області; 

Греджук Лілію Ярославівну – керівника гуртка образотворчого мистецтва 
,,Різнобарв ҆я҆ ҆ (номінація ,,Образотворче мистецтво҆ ҆) комунального закладу 
позашкільної освіти ,,Об ҆єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 
проживання҆ ҆ Кременчуцької міської ради Полтавської області; 

Колодяжну Світлану Григорівну – керівника зразкового художнього 
колективу гуртка ,,Творча майстерня народного декоративно-ужиткового 
мистецтва ,,Барвінок ҆ ҆ (номінація ,,Декоративний розпис ҆ ҆) Карлівського 
міського центру позашкільної освіти Карлівської міської ради Полтавського 
району; 

Костенко Майю Антонівну – керівника гуртка ,,Трансформери ҆  ̓(номінація 
,,Деревообробка ҆ )̓ Кременчуцького міського Центру позашкільної освіти 
,,Лідер” Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської 
області; 

Кулакову Марину Миколаївну – керівника творчого об ҆єднання (гуртка) 
,,Майстерня по виготовленню м ҆якої іграшки ҆ ҆ (номінація ,,Вишивка ҆ ҆) 
комунального закладу позашкільної освіти ,,Кременчуцький міський Будинок 
дитячої та юнацької творчості ҆ ҆ Кременчуцької міської ради Полтавської 
області; 

Лебединську Анастасію Леонідівну – керівника гуртка ,,Пластиліновий 
живопис҆ ҆ (номінація ,,Ліплення ҆ )̓ Решетилівської філії Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді; 

Лисицю Катерину Василівну – керівника гуртка ,,Дивосвіт ҆ ҆ (номінація 
,,Вироби з природного матеріалу̓ ҆) Шишацького будинку дитячої та юнацької 
творчості Шишацької селищної ради Полтавської області; 

Мірошниченко Анну Олегівну – керівника творчого об ҆єднання (гуртка) 
,,Кольорові промінчики ҆ ҆ (номінація ,,Декоративний розпис҆ ҆) комунального 
закладу позашкільної освіти ,,Кременчуцький міський Будинок дитячої та 
юнацької творчості̓ ҆ Кременчуцької міської ради Полтавської області; 
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Перову Вікторію Миколаївну – керівника дитячо-юнацького клубу ,,Центр 
дитячої творчості ҆ ҆ (номінація ,,Декоративний розпис҆ ҆) закладу позашкільної 
освіти ,,Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем 
проживання ҆ ;̓ 

Плаксу Оксану Михайлівну – керівника дитячо-юнацького клубу ,,Центр 
дитячої творчості ҆  ̓ (номінація ,,Вироби з текстилю та шкіри҆ ҆) закладу 
позашкільної освіти ,,Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за 
місцем проживання ҆ ;̓ 

Чех Олену Федорівну – керівника гуртка художньої вишивки ,,Рушничок ҆ ҆ 
(номінація ,,Вироби з текстилю та шкіри ҆ ҆) Хорольського центру дитячої та 
юнацької творчості Хорольської міської ради Лубенського району; 

 
за ІІІ місце: 
 
Анпілогову Олену Іванівну – керівника гуртка образотворчого мистецтва 

,,Веселкова палітра҆ ҆ (номінація ,,Образотворче мистецтво҆ ҆) Лохвицького 
міського центру дитячої та юнацької творчості Миргородського району; 

Балу Ірину Володимирівну – керівника гуртка ,,Чарівна майстерня” 
(номінація ,,Вишивка҆ ҆) Лубенського центру дитячої та юнацької творчості 
учнівської молоді Лубенської міської ради Полтавської області; 

Бездудну Наталію Вікторівну – керівника гуртка ,,Декоративно-прикладне 
мистецтво ҆ ҆ (номінація ,,Декоративний розпис ҆ ҆) комунальної установи 
,,Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської ради; 

Білоусову Інну Володимирівну – керівника гуртка ,,Арт-дизайн” 
(номінація ,,Декоративний розпис ҆ )̓ Полтавського міського центру 
позашкільної освіти Полтавської міської ради; 

Близнюк Ірину Олексіївну – керівника зразкового художнього колективу 
творчого об ҆єднання (гуртка) ,,Художнє ліплення҆ ҆ (номінація ,,Ліплення҆ ҆) 
комунального закладу позашкільної освіти ,,Кременчуцький міський Будинок 
дитячої та юнацької творчості ҆ ҆ Кременчуцької міської ради Полтавської 
області; 

Грому Олену Володимирівну – керівника гуртка ,,Сувенір” (номінація 
,,Вироби з текстилю та шкіри ҆ ҆) комунальної установи ,,Гадяцький Будинок 
дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської ради; 

Задорожну Тетяну Іванівну – керівника декоративно-прикладного гуртка 
,,Етюд” (номінація ,,Паперопластика ҆ ҆) комунального закладу позашкільної 
освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” Семенівської 
селищної ради; 

Задорожну Тетяну Іванівну – керівника образотворчого гуртка ,,Етюд҆ ҆ 
(номінація ,,Образотворче мистецтво̓ ҆) комунального закладу позашкільної 
освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” Семенівської 
селищної ради; 

Іванюк Людмилу Михайлівну – керівника гуртка ,,Народна творчість ҆ ҆ 
(номінація ,,Вироби із природного матеріалу ҆ ҆) Шишацького будинку дитячої та 
юнацької творчості Шишацької селищної ради Полтавської області; 
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Іващенка Руслана Миколайовича – керівника гуртка ,,Ліплення з 
пластиліну̓ ҆ (номінація ,,Ліплення҆ ҆) Лубенського центру дитячої та юнацької 
творчості учнівської молоді Лубенської міської ради Полтавської області; 

Книжову Марину Олександрівну – керівника гуртка іграшки ,,Берегиня” 
(номінація ,,Вироби з текстилю та шкіри ҆ ҆) Хорольського центру дитячої та 
юнацької творчості Хорольської міської ради Лубенського району; 

Лоєнко Надію Сергіївну – керівника гуртка ,,Павутинка҆ ҆ (номінація 
,,В ҆язання҆ ҆) Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської 
міської ради; 

Максакову Олену Володимирівну – керівника гуртка ,,Квілінг҆ ҆ (номінація 
,,Паперопластика҆ ҆) комунального закладу позашкільної освіти ,,Зіньківський 
будинок дитячої та юнацької творчості ҆ ҆ Зіньківської міської ради Полтавської 
області; 

Полозун Єлизавету Вікторівну – керівника гуртка ,,Оригінальні штуки ҆ ҆ 
(номінація ,,Вишивка҆ ҆ Центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; 

Сідько Валентину Петрівну – керівника гуртка ,,Бісерне сяйво ҆ ҆ (номінація 
,,Бісероплетіння ҆ ҆) Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської 
міської ради Кременчуцького району; 

Сторожук Тамару Михайлівну – керівника гуртка ,,Майстриня” (номінація 
,,Вироби з текстилю та шкіри ҆ ҆) Центру естетичного виховання Миргородської 
міської ради Миргородського району; 

Шимку Тетяну Вікторівну – керівника гуртка ,,Художнє випилювання ҆ ҆ 
(номінація ,,Деревообробка ҆ ҆) комунальної установи ,,Гадяцький Будинок 
дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської ради. 

 
2. За творчий підхід до виконання завдання нагородити учасників конкурсу 

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

Грушину Вероніку Валеріївну – керівника дитячо-юнацького клубу 
,,Товариш҆ ҆ (номінація ,,Паперопластика҆ ҆) закладу позашкільної освіти 
,,Полтавський міський центр дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання ҆ ҆; 

Д’яченко Світлану Геннадіївну – керівника гуртка ,,Колорит” (номінація 
,,Вишивка”) Глобинського центру дитячої та юнацької творчості Глобинської 
міської ради Кременчуцького району; 

Єнанову Оксану Хасанівну – керівника творчого об’єднання (гуртка) 
,,Чарівний клубок” (номінація ,,Вироби з текстилю та шкіри҆ ҆) комунального 
закладу позашкільної освіти ,,Кременчуцький міський Будинок дитячої та 
юнацької творчості ҆ ҆ Кременчуцької міської ради Полтавської області; 

Полівко Ольгу Миколаївну – керівника гуртка ,,Образотворче мистецтво” 
(номінація ,,Образотворче мистецтво҆ ҆) Глобинського центру дитячої та 
юнацької творчості Глобинської міської ради Кременчуцького району; 

Тюрєву Оксану Василівну – керівника гуртка ,,Художня вишивка҆ ҆ 
(номінація ,,Вишивка҆ ҆) Глобинського центру дитячої та юнацької творчості 
Глобинської міської ради Кременчуцького району; 
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Фесенко Людмилу Леонідівну – керівника гуртка ,,Народна творчість” 
(номінація ,,Вироби з текстилю та шкіри҆ ҆) Карлівського міського центру 
позашкільної освіти Карлівської міської ради Полтавського району. 

 
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 
Директор         Віта КОВАЛЬСЬКА 


