
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 
  

  
03.12.2018     м. Полтава     № 443 
 
Про підсумки проведення ІХ обласного 
конкурсу з декоративно-прикладного 
мистецтва «Розмай дитячих мрій» 
серед вихованців закладів  
інтернатного типу 
 
 На виконання Плану роботи Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації на 2018 рік, згідно з Положенням «Про проведення 
обласного конкурсу з декоративно-прикладного мистецтва «Розмай дитячих 
мрій» серед вихованців інтернатних закладів», затвердженого наказом 
Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 28.10.10 № 847 і 
зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Полтавській області 14.10.10 за № 53/1551, з метою виявлення і підтримки 
талановитих дітей та підлітків, висвітлення багатогранності творчої 
особистості, піднесення національних традицій, формування у дітей поваги до 
національної культурної спадщини, 14 та 21 листопада 2018 року в 
Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді був 
проведений ІХ обласний конкурс з декоративно-прикладного мистецтва 
«Розмай дитячих мрій» серед вихованців закладів інтернатного типу (далі – 
Конкурс). 
 Для участі у Конкурсі подали заявки 82 учні з 22 закладів інтернатного 
типу області. Всі учасники були допущені до Конкурсу і продемонстрували 
своє вміння в номінаціях:  

паперова пластика – 27 учасників; 
 ліплення – 12 учасників; 
 природні матеріали – 21 учасник; 
 рукоділля – 22 учасники.  
 Члени журі, до складу якого входили фахівці з декоративно-прикладного 
мистецтва, відзначили творчий підхід до виконання завдань, оригінальність 
композиційних сюжетів, відзначили достатній рівень підготовки конкурсантів. 
 Враховуючи вищевикладене, на підставі рішення журі Конкурсу 
 



НАКАЗУЮ: 
 

1. За досягнуті успіхи в обласному конкурсі нагородити дипломами 
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради:  

Гран-прі 
у номінації «рукоділля»: 
2 вікова категорія 
Гелей Дарину – ученицю Шишацької обласної гімназії-інтернату для 

обдарованих дітей; 
у номінації «паперова пластика»: 
3 вікова категорія 
Легеньку Альону – ученицю Полтавського обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі  
імені А.С. Макаренка. 

 
І ступеня: 
у номінації «паперова пластика»: 
1 вікова категорія 
Канцибер Анастасію – ученицю Михайлівської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Диканського району Полтавської обласної 
ради; 

2 вікова категорія 
Дерев’янко Анну – вихованку гуртка «Палітра», ученицю Кобеляцького 

навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради; 
Діденко Надію – ученицю Шишацької обласної гімназії-інтернату для 

обдарованих дітей; 
3 вікова категорія 
Жабську Ірину – вихованку гуртка «Юна майстриня», ученицю 

комунального закладу «Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат  
ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка»; 

у номінації «ліплення»: 
1 вікова категорія 
Коблик Анну – ученицю Шишацької обласної гімназії-інтернату для 

обдарованих дітей; 
2 вікова категорія  
Канцибера Ярослава – вихованця гуртка «Крок за кроком», учня 

Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Диканського 
району Полтавської обласної ради; 

Німець Анастасію – вихованку гуртка «Бісероплетіння», ученицю 
Градизької спеціальної загальноосвітньої  школи-інтернату Глобинського 
району Полтавської обласної ради; 

3 вікова категорія 
Коссова Івана – учня комунального закладу «Полтавський обласний 

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



 
у номінації «природні матеріали»: 
1 вікова категорія 
Киченко Альону – вихованку гуртка «Умілі ручки», ученицю Полтавської 

спеціалізованої школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-
педагогічної підтримки імені Софії Русової»; 

Максименка Максима – вихованця гуртка «Веселка», учня Полтавської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської 
обласної ради; 

2 вікова категорія 
Верхолаб Карину – ученицю Шишацької обласної гімназії-інтернату для 

обдарованих дітей; 
Іваненка Федора – вихованця гуртка «Природа і фантазія», учня 

Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради; 
Фруктіну Анастасію – вихованку гуртка «Крок за кроком», ученицю 

Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Диканського 
району Полтавської обласної ради; 

3 вікова категорія 
Сіваченка Михайла – учня Шишацької обласної гімназії-інтернату для 

обдарованих дітей; 
у номінації «рукоділля»: 
1 вікова категорія 
Тихоненко Наталію – вихованку гуртка «Чарівний вузлик», ученицю 

Лубенської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської 
обласної ради; 

2 вікова категорія 
Бахарєву Каріну – вихованку гуртка «Рукоділля», ученицю 

Великосорочинської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  
І-ІІІ ступенів Миргородського району Полтавської обласної ради; 

Дінець Олександру – вихованку гуртка «Tilda-moda», ученицю 
Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради; 

Іванову Еріку – вихованку гуртка «Майстриня», ученицю комунального 
закладу «Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю  
І-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради»; 

Стогу Христину – вихованку гуртка «Чарівний клубок», ученицю 
Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради; 

3 вікова категорія 
Колісник Анну – вихованку гуртка «Юна майстриня», ученицю 

комунального закладу «Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат  
ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка»; 

Коханевича Володимира – учня Гадяцького дитячого будинку 
Полтавської обласної ради; 

Торяник Тетяну – ученицю Гадяцького обласного наукового ліцею-
інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради. 

 



ІІ ступеня: 
у номінації «паперова пластика»: 
1 вікова категорія 
Воропаєва Максима – вихованця гуртка «Майстриня», учня комунального 

закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю  
І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради»; 

Мошенець Тахміну – вихованку гуртка «Орігамчик», ученицю 
Великосорочинської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  
І-ІІІ ступенів Миргородського району Полтавської обласної ради; 

2 вікова категорія 
Бобильова Станіслава – вихованця гуртка «Кольорові мрії», учня 

Кременчуцької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської 
обласної ради; 

Гаїча Андрія – учня Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної 
ради; 

Голубнічу Валентину – вихованку гуртка «Паперове диво», ученицю 
Майорщинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Гребінківського району Полтавської обласної ради; 

Носкіну Софію – ученицю Полтавського обласного наукового ліцею-
інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі  
імені А.С. Макаренка; 

3 вікова категорія 
Бобу Юрія – вихованця гуртка «Орігамчик», учня Великосорочинської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів Миргородського 
району Полтавської обласної ради; 

у номінації «ліплення»: 
1 вікова категорія 
Бовкуна Віталія – вихованця гуртка «Умілі ручки», учня 

Великосорочинської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  
І-ІІІ ступенів Миргородського району Полтавської обласної ради; 

2 вікова категорія 
Дінець Нонну – вихованку гуртка «Палітра», ученицю Кобеляцького 

навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради; 
Корчевську Ольгу – вихованку гуртка «Умілі руки», ученицю Лубенської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 
3 вікова категорія 
Павлій Ольгу – вихованку гуртка «Умілі ручки», ученицю Полтавської 

спеціалізованої школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-
педагогічної підтримки імені Софії Русової»; 

у номінації «природні матеріали»: 
1 вікова категорія 
Кальченко Святославу – вихованку гуртка «Умілі руки», ученицю 

Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів 
Новосанжарського району Полтавської обласної ради; 



Канцибера Станіслава – вихованця гуртка «Крок за кроком», учня 
Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Диканського 
району Полтавської обласної ради; 

2 вікова категорія 
Добрицю Діану – вихованку гуртка «Сувенір», ученицю Михайлівської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Диканського району 
Полтавської обласної ради; 

Куришко Ніну – ученицю Гадяцького обласного наукового ліцею-
інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

Паскалову Юлію – вихованку гуртка «Умілі руки», ученицю 
Микільського навчально-реабілітаційного центру Полтавського району 
Полтавської обласної ради; 

Яценко Анастасію – вихованку гуртка «Флористика», ученицю 
Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів 
Новосанжарського району Полтавської обласної ради; 

3 вікова категорія 
Гезей Фаїну – вихованку гуртка «Юна майстриня», ученицю 

комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного 
профілю І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради»; 

Давидко Ірину – вихованку гуртка «Фантазія природи», ученицю 
Розбишівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської 
обласної ради; 

Рудяк Діану – ученицю Гадяцького дитячого будинку Полтавської 
обласної ради; 

у номінації «рукоділля»: 
1 вікова категорія 
Вовчик Світлану – вихованку гуртка «Умілі руки», ученицю Яхницької 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Лохвицького району 
Полтавської обласної ради; 

3 вікова категорія 
Білашенко Ілону – вихованку гуртка «Майстриня», ученицю 

комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного 
профілю І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради»; 

Голубнічу Анастасію – вихованку гуртка «Бісероплетіння», ученицю 
Майорщинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Гребінківського району Полтавської обласної ради; 

Михнюк Ольгу – ученицю Гадяцького обласного наукового ліцею-
інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

Московіну Руслану – вихованку гуртка «Вишиваночка», ученицю 
Майорщинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Гребінківського району Полтавської обласної ради; 

Фоменко Діану – вихованку гуртка «Юна майстриня», ученицю 
комунального закладу «Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат  
ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка». 

 



ІІІ ступеня: 
у номінації «паперова пластика»: 
1 вікова категорія 
Іщенко Марію – вихованку гуртка «Дивограй», ученицю комунального 

закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю  
І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради»; 

Небрата Юрія – вихованця гуртка «Юний будівельник», учня Лубенської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської обласної ради; 

2 вікова категорія 
Великородну Аріану – вихованку гуртка «Дивограй», ученицю 

комунального закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного 
профілю І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради»; 

Довгаля Анатолія – вихованця гуртка «Чарівні ручки», учня 
Розбишівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Полтавської 
обласної ради; 

Зімницю Дмитра – вихованця гуртка «Креативне рукоділля», учня 
Полтавської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Полтавської обласної ради; 

Кирзенко Катерину – вихованку гуртка «Соняшник», ученицю 
Микільського навчально-реабілітаційного центру Полтавського району 
Полтавської обласної ради; 

Лелюх Марію – вихованку гуртка «Скринька майстерності», ученицю 
Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів 
Новосанжарського району Полтавської обласної ради; 

Мельника Антона – вихованця гуртка «Умілі ручки», учня Полтавської 
спеціалізованої школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти та соціально-
педагогічної підтримки імені Софії Русової»; 

3 вікова категорія 
Чекуряєву Катерину – вихованку гуртка «Умілі ручки», ученицю 

Полтавської спеціалізованої школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти 
та соціально-педагогічної підтримки імені Софії Русової»; 

у номінації «ліплення»: 
1 вікова категорія 
Бєлєя Валерія – вихованця гуртка «Дивограй», учня комунального 

закладу «Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю  
І-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради»; 

2 вікова категорія 
Мірошник Валентину – вихованку гуртка «Моє хобі», ученицю 

Майорщинської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Гребінківського району Полтавської обласної ради; 

Наріжного Тимура – вихованця гуртка «Кинь нудьгувати», учня 
Яхницької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Лохвицького району 
Полтавської обласної ради; 

 
 



3 вікова категорія 
Дзигу Олесю – вихованку гуртка «Юна майстриня», ученицю 

комунального закладу «Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат  
ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка»; 

у номінації «природні матеріали»: 
1 вікова категорія 
Глущенко Анастасію – вихованку гуртка «Бісероплетіння», ученицю 

Градизької спеціальної загальноосвітньої  школи-інтернату Глобинського 
району Полтавської обласної ради; 

2 вікова категорія 
Галів Мар’яну – вихованку гуртка «Умілі руки», ученицю Андріївської 

загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів Новосанжарського 
району Полтавської обласної ради; 

Стороженко Лізу – вихованку гуртка «Флористика», ученицю 
Андріївської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів 
Новосанжарського району Полтавської обласної ради; 

у номінації «рукоділля»: 
2 вікова категорія 
Бабаш Альміру – ученицю Гадяцького дитячого будинку Полтавської 

обласної ради; 
Татарко Вікторію – вихованку гуртка «Крій та пошиття», ученицю 

Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради; 
3 вікова категорія 
Німець Анну – ученицю Полтавського обласного наукового ліцею-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі  
імені А.С. Макаренка. 

 
2. За участь в обласному конкурсі нагородити грамотами Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді: 
у номінації «паперова пластика»: 
Бабаш Інесу – ученицю Гадяцького дитячого будинку Полтавської 

обласної ради; 
Мангарт Валентину – вихованку гуртка «Умілі ручки», ученицю 

Полтавської спеціалізованої школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти 
та соціально-педагогічної підтримки імені Софії Русової»; 

у номінації «природні матеріали»: 
Радченко Марину – вихованку гуртка «Візерунки фантазій», ученицю 

Варварівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Карлівського 
району Полтавської обласної ради; 

Сірика Миколу – вихованця гуртка «Дивосвіт», учня Яхницької 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Лохвицького району 
Полтавської обласної ради. 

 



3. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації та обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді керівників, вихованці яких зайняли І місце на Конкурсі: 

Борисенко Тетяну Миколаївну – керівника гуртка «Веселка» Полтавської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Полтавської 
обласної ради; 

Васюту Галину Григорівну – учителя, керівника гуртка «Чарівний 
клубок» Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру Полтавської 
обласної ради; 

Гмизу Ольгу Андріївну – учителя образотворчого мистецтва, керівника 
гуртка «Палітра» Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру Полтавської 
обласної ради; 

Давиденко Віру Григорівну – учителя трудового навчання Шишацької 
обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей; 

Доценко Галину Григорівну – викладача мистецтва технологій 
Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при 
Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка; 

Запару Валентину Василівну – керівника гуртка рукоділля 
Великосорочинської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 
 І-ІІІ ступенів Миргородського району Полтавської обласної ради; 

Захарову Ірину Миколаївну – керівника гуртка «Бісероплетіння» 
Градизької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Глобинського 
району Полтавської обласної ради; 

Здоровик Світлану Володимирівну – учителя трудового навчання, 
керівника гуртка «Чарівний вузлик» Лубенської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату Полтавської обласної ради; 

Каращук Валентину Миколаївну – учителя, керівника гуртка «Юна 
майстриня» комунального закладу «Кременчуцька спеціалізована школа-
інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської 
обласної ради»; 

Кереченко Валентину Василівну – вихователя Гадяцького дитячого 
будинку Полтавської обласної ради; 

Коваленка Івана Івановича – учителя трудового навчання Шишацької 
обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей; 

Куліш Людмилу Володимирівну – вихователя Гадяцького обласного 
наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської 
обласної ради; 

Масич Тетяну Анатоліївну – учителя, керівника гуртка «Tilda-moda» 
Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру Полтавської обласної ради; 

Масича Сергія Анатолійовича – учителя трудового навчання, керівника 
гуртка «Природа і фантазія» Кобеляцького навчально-реабілітаційного центру 
Полтавської обласної ради; 

Неділько Оксану Михайлівну – учителя, керівника гуртка «Крок за 
кроком» Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 
Диканського району Полтавської обласної ради. 



Омеляненко Світлану Василівну – керівника гуртка «Умілі ручки» 
Полтавської спеціалізованої школи-інтернату № 2 І-ІІІ ступенів «Центр освіти 
та соціально-педагогічної підтримки імені Софії Русової»; 

Семидідько Зою Володимирівну – учителя трудового навчання 
Шишацької обласної гімназії-інтернату для обдарованих дітей; 

Сорокову Світлану Анатоліївну – керівника гуртка «Майстриня» 
Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату спортивного профілю  
І-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка Полтавської обласної ради; 

Тройніну Світлану Олександрівну – викладача технологій Полтавського 
обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому 
педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка; 

Шкребу Тетяну Миколаївну – вихователя, керівника гуртка «Сувенір» 
Михайлівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Диканського 
району Полтавської обласної ради. 

 
4. Директорам закладів інтернатного типу:  

 
4.1. Довести до відома учасників Конкурсу інформацію про підсумки 

його проведення. 
 

4.2. Надалі сприяти створенню умов для виявлення творчих здібностей 
дітей, подальшого розвитку декоративно-прикладного мистецтва серед 
вихованців закладів інтернатного типу, зміцненню існуючих гуртків, 
залученню до них нових учасників, підвищенню їх виконавської майстерності. 

 
4.3. Звернути увагу на правильність оформлення заявок і вчасну їх подачу 

(згідно з Умовами проведення обласного конкурсу). 
  

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника 
управління позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та 
правового забезпечення Рибалка С.В. 
 
 
 
 
Директор Департаменту 
освіти і науки                     О.В. Харченко 


