
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

02.03.2021            м. Полтава      № 50 
 
 
            
 
Про підсумки проведення 
обласного конкурсу  
образотворчого мистецтва  
,,Барвисте перевесло” 

 

 
 
Згідно з Положенням про обласний конкурс образотворчого мистецтва 

,,Барвисте перевесло”, затвердженим наказом Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації від 08.07.2019 № 258 і 
зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Полтавській області 24.07.2019 за № 365/3482, з метою виявлення і підтримки 
талановитих дітей та учнівської молоді, які займаються академічними видами 
образотворчого мистецтва, розвитку їх здібностей, формування стійкого 
інтересу до пошукової творчої діяльності, 24 лютого 2021 року в Полтавському 
обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді відбувся обласний 
конкурс ,,Барвисте перевесло” (далі – Конкурс) з дотриманням санітарно-
епідемічних вимог щодо протидії Covid-19. 

До участі в Конкурсі було подано 57 робіт з 25 закладів освіти в 
номінаціях графіка - 18, живопис - 24 і скульптура – 15. 

Членами журі, до складу якого увійшли фахівці з образотворчого 
мистецтва,  були відзначені оригінальність творчих задумів, композиційна 
побудова робіт та рівень майстерності учасників Конкурсу. Поряд з тим, 
частина поданих робіт не відповідала вимогам Положення та визначеній 
тематиці. 

Враховуючи вищевикладене та на підставі рішення журі Конкурсу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. За досягнуті успіхи в Конкурсі нагородити дипломами Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради: 
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I ступеня 
Номінація: Графіка 
I вікова категорія (10-13 років): 
Аленіну Таїсію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва ,,Барвистий 

світ” комунального закладу ,,Полтавський Будинок дитячої та юнацької 
творчості” Полтавської міської ради (керівник Аленіна Тетяна Юріївна); 

II вікова категорія (14-17 років): 
Заїку Дар’ю, вихованку гуртка образотворчого мистецтва ,,Колорит” 

позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської 
області (керівник Горєлова Ганна Василівна). 

Номінація: Живопис 
I вікова категорія (10-13 років): 
Педашенко Софію, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

,,Фенікс” Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради (керівник Койло Яна Миколаївна); 

II вікова категорія (14-17 років): 
Гарбовську Ксенію, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

,,Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва ,,Барвінок” 
Карлівського Будинку дитячої та юнацької творчості Карлівської міської ради 
Полтавського району (керівник Колодяжна Світлана Григорівна); 

Середняка Тараса, вихованця гуртка ,,Студія образотворчого мистецтва” 
Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської 
ради Миргородського району (керівник Бандурко Надія Василівна). 

Номінація: Скульптура 
I вікова категорія (10-13 років): 
Кондратенко Аліну, вихованку гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва ,,Веселка” Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради (керівник Минак Анастасія 
Борисівна); 

Сіренко Єлизавету, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 
комунального закладу ,,Новосанжарський будинок дитячої та юнацької 
творчості” Новосанжарської селищної ради Полтавського району (керівник 
Слабка Людмила Андріївна); 

II вікова категорія (14-17 років): 
Покотило Ірину, вихованку гуртка народної іграшки ,,Вернісаж” 

Хорольського центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради 
Лубенського району (керівник Музиченко Наталія Олександрівна). 

 
II ступеня 
Номінація: Графіка 
I вікова категорія (10-13 років): 
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Бабінець Наталію, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 
,,Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва ,,Барвінок” 
Карлівського Будинку дитячої та юнацької творчості Карлівської міської ради 
Полтавського району (керівник Колодяжна Світлана Григорівна); 

Жовтяк Анастасію, вихованку гуртка образотворчого мистецтва 
комунального закладу ,,Новосанжарський будинок дитячої та юнацької 
творчості” Новосанжарської селищної ради Полтавського району (керівник 
Слабка Людмила Андріївна). 

Номінація: Живопис 
I вікова категорія (10-13 років): 
Ігнатенко Оксану, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

,,Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва ,,Барвінок” 
Карлівського Будинку дитячої та юнацької творчості Карлівської міської ради 
Полтавського району (керівник Колодяжна Світлана Григорівна); 

Роман Вікторію, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 
,,Фенікс” Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради (керівник Койло Яна Миколаївна); 

Номінація: Скульптура 
I вікова категорія (10-13 років): 
Мусієнко Дар’ю, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

,,Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва ,,Барвінок” 
Карлівського Будинку дитячої та юнацької творчості Карлівської міської ради 
Полтавського району (керівник Колодяжна Світлана Григорівна); 

II вікова категорія (14-17 років): 
Середняка Дениса, вихованця гуртка ,,Художнє ліплення” Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради 
Миргородського району (керівник Бандурко Олександра Валеріївна). 

 
III ступеня 
Номінація: Графіка 
I вікова категорія (10-13 років): 
Кулика Івана, вихованця гуртка образотворчого мистецтва ,,Барви” 

Будинку дитячої та юнацької творчості Решетилівської міської ради 
Полтавської області (керівник Семенова Тетяна Володимирівна); 

Фесюру Валерію, вихованку гуртка ,,Художня студія імені І. Дряпаченка” 
Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської 
селищної ради Кременчуцького району (керівник Коломієць Сергій 
Аркадійович); 

II вікова категорія (14-17 років): 
Ведмідь Анну, вихованку гуртка ,,Чарівний пензлик” Оржицького 

Будинку дитячої та юнацької творчості Оржицької селищної ради Лубенського 
району(керівник Ведмідь Тетяна Миколаївна); 

Назаренко Аріану, вихованку гуртка ,,Студія образотворчого мистецтва’’ 
Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської 
ради Миргородського району (керівник Бандурко Надія Василівна). 
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Номінація: Живопис 
I вікова категорія (10-13 років): 
Бреуса Дениса, вихованця гуртка ,,Народне мистецтво” опорного закладу 

загальної середньої освіти ,,Селещинський ліцей” Полтавського району 
(керівник Гречка Віолета Ігорівна); 

Ярмоленко Марію, вихованку гуртка ,,Декоративно-прикладне 
мистецтво” Комунальної установи ,,Гадяцький Будинок дитячої та юнацької 
творчості” Гадяцької міської ради Миргородського району (керівник Бездудна 
Наталія Вікторівна). 

Номінація: Скульптура 
I вікова категорія (10-13 років): 
Демченко Маргариту, вихованку зразкового художнього колективу 

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

Семенця Костянтина, вихованця гуртка народної іграшки ,,Вернісаж” 
Хорольського центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради 
Лубенського району (керівник Музиченко Наталія Олександрівна). 

II вікова категорія (14-17 років): 
Панченка Миколу, вихованця гуртка ,,Берегиня” комунального закладу 

,,Полтавський Будинок дитячої та юнацької творчості” Полтавської міської 
ради (керінвик Галагуза Наталія Юріївна); 

Шило Ярину, вихованку гуртка ,,Гончарний двір” Полтавського міського 
центру позашкільної освіти Полтавської міської ради (керівник Богомолова 
Оксана Анатоліївна). 

 
2. Керівникам органів управління освітою, директорам закладів 

позашкільної освіти області: 
 

2.1. Довести до відома учасників Конкурсу інформацію про підсумки 
його проведення. 

 
2.2. Звернути увагу керівників гуртків на правильність оформлення 

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

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника 
управління позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та 
правового забезпечення Рибалка С.В. 

 
 
Директор       Віта КОВАЛЬСЬКА  

 


