
10.12.2021 м. Полтава № 427 

 
Про підсумки проведення 

обласного конкурсу з   

декоративно    -     прикладного 

мистецтва „Розмай дитячих 

мрій” серед вихованців 

закладів загальної середньої 

освіти обласного підпорядкування 

 

Відповідно до Положення ,,Про обласний конкурс з декоративно-

прикладного мистецтва ,,Розмай дитячих мрій” серед вихованців закладів 

інституційного догляду та виховання дітей обласного підпорядкування”, 

затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Полтавської 

облдержадміністрації від 08.07.2019 № 258 та зареєстрованого в Головному 

управлінні юстиції у Полтавській області 21.07.2019 за № 378/3495, з метою 

висвітлення багатогранності творчої особистості, піднесення національних 

традицій, формування у дітей поваги до національно-культурної спадщини, в 

Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді був 

проведений обласний конкурс з  декоративно-прикладного мистецтва „Розмай 

дитячих мрій” серед вихованців закладів загальної середньої освіти 

обласного підпорядкування (далі – конкурс). 

Цьогоріч у конкурсі взяли участь 37 осіб із 13 закладів у 4 номінаціях: 

паперова пластика – 7, вироби із природніх матеріалів – 9, ліплення – 11, 

рукоділля – 10. 

Члени журі відзначили творчий підхід до виконання завдань, 

оригінальність композиційних сюжетів, достатній рівень підготовки 

конкурсантів.  

Враховуючи  викладене вище, на підставі рішення журі конкурсу 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Директору Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Полтавської обласної ради Чернобель Н.Л. забезпечити 

 

 

 
 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 



  

нагородження учасників та керівників гуртків, вихованці яких зайняли І місце 

в конкурсі, згідно з додатком. 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти обласного 

підпорядкування: 

2.1 Довести до відома учасників конкурсу інформацію про підсумки 

його проведення. 

2.2 Надалі сприяти створенню умов для виявлення творчих здібностей 

дітей, подальшого розвитку декоративно-прикладного мистецтва серед 

вихованців закладів загальної середньої освіти  обласного підпорядкування, 

зміцненню існуючих гуртків, залученню до них нових учасників, підвищенню 

їх виконавської майстерності. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор  Віта КОВАЛЬСЬКА 

 

 

  



  

     Додаток  

до наказу 

Департаменту освіти і науки 

 

Перелік нагороджених осіб 

1. Переможці конкурсу. 

І ступеня: 

у номінації паперова пластика: 

ІІ вікова категорія 

Капустяну Софію, вихованку Гадяцького обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

 

 у номінації  природні матеріали: 

І вікова категорія 

Кіріченко Марію, вихованку Комунального закладу ,,Шишацький 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради”; 

Рибку Дмитра, вихованця Кобеляцького ліцею Полтавської обласної 

ради; 

Тихоненко Вікторію, вихованку Лубенської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 
 

у номінації ліплення: 

І вікова категорія 

Цяпкала Ростислава, вихованця Яхницької спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 

ІІ вікова категорія 

Коблик Анну, вихованку Комунального закладу ,,Шишацький обласний 

науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради”; 

Луценко Таїсію, вихованку наукового ліцею ,,Політ” при 

Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка; 

Рак Сніжану, вихованку Полтавської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради; 

ІІІ вікова категорія 

Булейка Олександра, вихованця Полтавського мистецького ліцею  

імені Софії Русової Полтавської обласної ради; 

 

у номінації рукоділля: 

І вікова категорія 

Борисенко Дарину, вихованку Яхницької спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 

Єрьоміну Крістіну, вихованку Гадяцького обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

ІІ вікова категорія 



  

Назаренко Елеонору, вихованку Полтавського мистецького ліцею  

імені Софії Русової Полтавської обласної ради; 

Османову Яну, вихованку Варварівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Карлівського району Полтавської обласної ради; 
ІІІ вікова категорія 

Калініч Софію, вихованку Комунального закладу ,,Полтавський обласний 

науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської 

обласної ради”; 

Полствин Юлію, вихованку Лубенської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату Полтавської обласної ради. 

ІІ ступеня: 

у номінації паперова пластика: 

І вікова категорія 
Наріжну Марію, вихованку Гадяцького обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

 

ІІ вікова категорія 

Скрипніченка Артема, вихованця Кременчуцької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 

Тонченко Ярославу, вихованку Комунального закладу ,,Шишацький 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради”;   

 

у номінації  природні матеріали: 

ІІ вікова категорія 

Говорушко Анастасію, вихованку наукового ліцею ,,Політ” при 

Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка; 

Кальченко Святославу, вихованку Андріївського ліцею Полтавської 

обласної ради; 

Лисаченко Анну, вихованку Гадяцького обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 
 

ІІІ вікова категорія 

Бобильова Станіслава, вихованця Кременчуцької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 

 
у номінації ліплення: 

І вікова категорія 

Найденко Поліну, вихованку наукового ліцею ,,Політ” при 

Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка; 

Скочко Валерію, вихованку Яхницької спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 

 

ІІ вікова категорія 

Козулю Ростислава, вихованця Лубенської спеціальної загальноосвітньої 



  

школи-інтернату Полтавської обласної ради; 

Скляра Олександра, вихованця Гадяцького обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

Таранець Наталію, вихованку Кременчуцької спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради. 

 

ІІІ ступеня 

у номінації паперова пластика:  

І вікова категорія 

Сапєгіну Марію, вихованку Комунального закладу ,,Полтавський 

обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А. С. Макаренка 

Полтавської обласної ради”; 

ІІ вікова категорія 

Мескеву Рубіну, вихованку Полтавського мистецького ліцею імені Софії 

Русової Полтавської обласної ради; 

 
у номінації природні матеріали: 

І вікова категорія 

Слинько Таїсію, вихованку Андріївського ліцею Полтавської обласної ради; 
Смірнова В’ячеслава, вихованця Варварівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Карлівського району Полтавської обласної ради; 

 

у номінації ліплення: 

ІІ вікова категорія 

Мусіюк Адріану, вихованку Майорщинської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Гребінківського району Полтавської 

обласної ради”; 

 

у номінації рукоділля: 

І вікова категорія 

Канцибер Вікторію, вихованку Яхницької спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату; 

ІІ вікова категорія 

Данило Жанну, вихованку Комунального закладу ,,Шишацький обласний 

науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради”. 

 

2. Учасники конкурсу. 
у номінації паперова пластика: 

ІІ вікова категорія  

Чернегу Ольгу, вихованку Гадяцького обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

 

у номінації рукоділля: 

І вікова категорія 

Арсентьєву Анастасію, вихованку Кобеляцького ліцею Полтавської 



  

обласної ради; 
ІІ вікова категорія  

Бондаренко Альону, вихованку наукового ліцею ,,Політ” при 

Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка. 

 

3. Керівники, вихованці яких зайняли І місце на конкурсі: 

Варченка Олега Борисовича, керівника гуртка ,,Природа і фантазія” 

Кобеляцького ліцею Полтавської обласної ради; 

Давиденко Віру Григорівну, педагога Комунального закладу 

,,Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської 

обласної ради”; 

Дерябіну Юлію Володимирівну, керівника гуртка ,,Умілі ручки”, 

Яхницької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату; 

Здоровик Світлану Володимирівну, керівника гуртка ,,Чарівний вузлик” 

Лубенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської 

обласної ради; 

Калюжну Наталію Григорівну, керівника гуртка ,,Візерунки фантазій” 

Варварівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Карлівського 

району Полтавської обласної ради; 

Каращук Валентину Миколаївну, керівника гуртка ,,Hendmede” 

Комунального закладу ,,Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради”; 

Куземську Ірину Анатоліївну, керівника гуртка ,,Чарівна нитка” 

Лубенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської 

обласної ради; 

Леонова Валерія Володимировича, керівника гуртка ,,Ліпка та кераміка” 

Полтавського мистецького ліцею імені Софії Русової Полтавської обласної ради; 

Минак Анастасію Борисівну, керівника гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва ,,Веселка” Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді  Полтавської обласної ради; 

Москаленко Ірину Миколаївну, керівника гуртків ,,Паперопластика” та 

,,Мистецтво” Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів 

імені Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

Тройніну Світлану Олександрівну, керівника гуртка ,,Креативне 

рукоділля” наукового ліцею ,.Політ” при Кременчуцькому педагогічному 

коледжі імені А. С. Макаренка; 

Холодько Руслану Миколаївну, керівника гуртка ,,Творча майстерня” 

Яхницької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської 

обласної ради. 

 

 

Директор Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді 

Полтавської обласної ради  

 

   (підписано) 

Надія ЧЕРНОБЕЛЬ 

 


