
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

02.03.2021     м. Полтава     № 51 
 
 

Про підсумки проведення обласної  
виставки-конкурсу декоративно- 
ужиткового та образотворчого 
мистецтва ,,Знай і люби свій край” 
 
 

Згідно з Положенням про обласну виставку-конкурс декоративно-
ужиткового та образотворчого мистецтва ,,Знай і люби свій край”, 
затвердженим наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації від 08.07.2019 № 258 та зареєстрованим в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 24.07.2019  
за № 369/3486, 19 лютого 2021 року була проведена обласна виставка-конкурс 
декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва ,,Знай і люби свій край” 
(далі – Виставка-конкурс) з дотриманням санітарно-епідемічних вимог щодо 
протидії Covid-19.  

На Виставку-конкурс було подано 413 робіт із 104 закладів освіти. Діти 
презентували свою творчість в образотворчому та декоративно-ужитковому 
мистецтві у 27 номінаціях.  

Члени журі відзначили творчий підхід, оригінальність представлених 
робіт, високий рівень виконавської майстерності учасників, рекомендували 
звернути увагу керівників на дотримання вимог по оформленню документації. 
Враховуючи викладене, на підставі рішення журі Виставки-конкурсу 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. За досягнуті успіхи в обласній Виставці-конкурсі нагородити 

переможців дипломами Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради: 

 
Гран-прі 
Розділ ,,Художнє плетіння, ткацтво” 
старша вікова категорія: 
Москвиченко Дар’ю – ученицю Решетилівського художнього 

професійного ліцею Полтавської обласної ради (майстер виробничого навчання 
Кирпотіна Тетяна Володимирівна). 



2 

 
І ступеня 
Розділ ,,Батик” 
старша вікова категорія: 
Кириленко Поліну – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

образотворчого мистецтва ,,Барви” Комунального позашкільного закладу 
,,Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання” Кременчуцької 
міської ради (керівник Каратаєва Тетяна Миколаївна). 

 
Розділ ,,Бісероплетіння”  
старша вікова категорія: 
Баштову Карину – вихованку народного художнього колективу гуртка 

,,Господарочка” Комунального закладу ,,Полтавський Палац дитячої та 
юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області” (керівник 
Сидоренко Людмила Іванівна). 

 
Розділ ,,Вироби з природних матеріалів” 
старша вікова категорія: 
Пікарішина Даніїла – вихованця гуртка ,,Лілея” Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської (керівник 
Левченко Руслана Олександрівна). 

 
Розділ ,,Вироби із текстильних матеріалів” 
старша вікова категорія: 
Сороку Інну – вихованку гуртка ,,Паросток” Лохвицького міського 

центру дитячої та юнацької творчості Лохвицької міської ради Миргородського 
району (керівник Каблучка Світлана Іванівна). 

 
Розділ ,,Вироби з тіста, пластиліну” 
молодша вікова категорія: 
Влох Еліну – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

,,Творча майстерня ,,Струмочок” Зіньківського будинку дитячої та юнацької 
творчості Зіньківської міської ради Полтавсього району (керівник Гавриленко 
Людмила Іванівна); 

старша вікова категорія: 
Шабельник Ангеліну – вихованку гуртка ,,Пластиліновий живопис’’ 

Решетилівської філії Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради (керівник Лебединська Анастасія 
Леонідівна). 

 
Розділ ,,Витинання” 
старша вікова категорія: 
Блащук Олесю – ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа I-III ступенів № 27” Полтавської міської ради (учитель 
Кадюк Тетяна Володимирівна). 
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Розділ ,,В’язання спицями, гачком” 
старша вікова категорія: 
Кадучок Анну – вихованку гуртка ,,Юний дизайнер” Сагайдацького 

навчально-виховного комплексу ,,Загальноосвітній навчальний  
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Шишацької селищної 
ради Миргородського району (керівник Ляшенко Світлана Валентинівна).  

 
Розділ ,,Гончарство та художня кераміка” 
старша вікова категорія: 
Шашко Валентину – вихованку гуртка ,,Чарівна глина” Комунального 

закладу позашкільної освіти ,,Будинку дитячої та юнацької творчості” 
Опішнянської селищної ради Полтавського району (керівник Чабан Ірина 
Михайлівна). 

 
Розділ ,,Графіка”  
старша вікова категорія: 
Лаврик Дар’ю – вихованку гуртка ,,Юні овочівники” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської 
обласної ради (керівник Лаврик Наталія Миколаївна). 

 
Розділ ,,Декоративний розпис, народний живопис” 
старша вікова категорія: 
Шевченко Валерію – вихованку гуртка ,,Яскраві барви” Комунального 

закладу ,,Нехворощанський Будинок дитячої та юнацької творчості” 
Нехворощанської сільської ради Полтавського району (керівник Явтушенко 
Марія Вікторівна). 

 
Розділ ,,Живопис” 
старша вікова категорія: 
Квасневську Анну – ученицю Комунального закладу ,,Полтавський 

міський багатопрофільний ліцей № 1 імені І. П. Котляревського Полтавської 
міської ради Полтавської області” (учитель Грибан Микола Федорович). 

 
Розділ ,,Ізонитка” 
старша вікова категорія: 
Давиденко Анну – вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове мистецтво” 

Будинку дитячої та юнацької творчості Чорнухинської селищної ради 
Полтавського району (керівник Герасименко Тетяна Феліксівна). 

 
Розділ ,,М’яка іграшка” 
старша вікова категорія: 
Гордієнко Руслану – вихованку гуртка ,,М’яка іграшка” станції юних 

техніків Миргородської міської ради Миргородського району (керівник Таран 
Ганна Олексіївна). 
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Розділ ,,Народна лялька” 
старша вікова категорія: 
Савченко Ангеліну – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

,,Творча майстерня ,,Струмочок” Зіньківського будинку дитячої та юнацької 
творчості Зіньківської міської ради Полтавського району (керівник Гавриленко 
Людмила Іванівна). 

 
Розділ ,,Паперова пластика та оригамі” 
старша вікова категорія: 
Максименка Олега – вихованця Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 
(керівник Литвиненко Катерина Володимирівна). 

 
Розділ ,,Писанкарство” 
старша вікова категорія: 
Старченко Ксенію – вихованку гуртка ,,Колорит” позашкільного 

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

 
Розділ ,,Художнє плетіння, ткацтво” 
молодша вікова категорія: 
Гавілей Дар’ю – вихованку гуртка ткацтва ,,Сонцеграй” Хорольського 

центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради Лубенського 
району (керівник Гудова Каріна Борисівна). 

 
Розділ ,,Художнє різьблення по дереву” 
старша вікова категорія: 
Кравченка Артема – вихованця гуртка ,,Випилювання” Пирятинського 

ліцею Пирятинської міської ради Лубенського району (керівник Гуленко Ігор 
Олександрович). 

 
Розділ ,, Художня вишивка” 
молодша вікова категорія: 
Скрипаль Аліну – ученицю Решетилівського художнього професійного 

ліцею Полтавської обласної ради (майстер виробничого навчання Коваль Ніна 
В’ячеславівна). 

 
Розділ ,,Вироби з вовни” 
старша вікова категорія: 
Миленко Валерію – вихованку гуртка ,,Вовняна майстерня” 

Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської 
ради Полтавської області (керівник Дев’яніна Олена Миколаївна). 
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Розділ ,,Вироби з соломи” 
молодша вікова категорія 
Кісенко Лілію – вихованку гуртка ,,Природа – джерело творчості” 

опорного закладу ,,Вирішальненська загальноосвітня школа I-III ступенів” 
Сенчанської сільської ради Миргородського району (керівник Сліпухова 
Валентина Олександрівна). 

 
Розділ ,,Вітраж” 
старша вікова категорія 
Бусло Олену – вихованку гуртка ,,Декор” Пирятинського Центру дитячої 

та юнацької творчості Пирятинської міської ради Лубенського району 
(керівник Горбань Оксана В’ячеславівна). 

 
Розділ ,,Вироби зі шкіри” 
молодша вікова категорія 
Середюк Ліліану – вихованку гуртка ,,Шкіряна пластика” 

Березоворудської загальноосвітньої школи I-III ступенів Пирятинської міської 
ради Лубенського району (керівник Прокопенко Світлана Сергіївна). 

 
Розділ ,,Вишивка стрічками” 
молодша вікова категорія 
Головіну Альону – вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

,,Чарівна майстерня” комунального закладу ,,Центр дитячої та юнацької 
творчості” Терешківської сільської ради при Вацівській філії I-II ступенів 
імені В. Тюріна Терешківського ліцею Терешківської сільської ради 
Полтавського району (керівник Мосюндзь Наталія Іванівна). 

 
Розділ ,,Шиття одягу” 
старша вікова категорія: 
Микитенко Дарину – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

,,Театр мод ,,Силует” Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради (керівник Теремецька Тетяна 
Іванівна). 

 
Розділ ,,Інші техніки виконання” 
молодша вікова категорія: 
Скороходову Віолетту – вихованку гуртка ,,Декоративні квіти” 

позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району (керівник Хмарська 
Ольга Миколаївна). 

 
ІІ ступеня 
Розділ ,,Батик” 
старша вікова категорія: 
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Варнавську Поліну – вихованку гуртка ,,Етюд” комунального закладу 
позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Семенівської 
селищної ради Кременчуцького району (керівник Задорожна Тетяна Іванівна). 

 
Розділ ,,Бісероплетіння”  
молодша вікова категорія: 
Денисенко Діану – вихованку гуртка виготовлення сувенірів ,,Творча 

майстерня” Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 
сільської ради Миргородського району (керівник Бакляк Оксана Євгеніївна).  

 
Розділ ,,Вироби з природних матеріалів”  
молодша вікова категорія: 
Снісаренко Єлизавету – вихованку гуртка ,,Сувенір” Шишацького  

будинку дитячої та юнацької творчості Шишацької селищної ради 
Миргородського районй (керівник Лисиця Катерина Василівна); 

Шутенка Давида – вихованця гуртка ,,Природа і фантазія” Зіньківського 
будинку дитячої та юнацької творчості Полтавського району (керівник Лисак 
Світлана Миколаївна). 

 
Розділ ,,Вироби з текстильних матеріалів”  
молодша вікова категорія: 
вихованців гуртка ,,Народні ремесла” Будинку дитячої та юнацької 

творчості Котелевської селищної ради Полтавського району за колективну 
роботу ,,Обереги рідного краю” (керівник Корольова Віра Іванівна); 

Скляр Анастасію – вихованку гуртка ,,Умілі руки” Лохвицького міського 
центру дитячої та юнацької творчості Миргородського району (керівник 
Голобородько Наталія Анатоліївна). 

 
Розділ ,,Вироби з тіста, пластиліну, пластичних матеріалів”  
молодша вікова категорія: 
Сергієнко Катерину – ученицю філії ,,Воронинцівська загальноосвітня 

школа I-II ступенів” опорного закладу ,,Новооржицька ЗОШ I-III cтупенів” 
Новооржицької селищної ради Лубенського району (керівник Раімова Галина 
Миколаївна). 

 
Розділ ,,Витинання” 
молодша вікова категорія: 
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). 

 
Розділ ,,В’язання спицями, гачком” 
молодша вікова категорія: 
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Довженко Поліну – вихованку гуртка ,,Моделювання іграшок-сувенірів” 
Комунальної установи ,,Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” 
Гадяцької міської ради Миргородського району (керівник Білоцерківець 
Євдокія Михайлівна); 

старша вікова категорія: 
Зіненка Захара – вихованця гуртка ,,Чарівний клубок” Козельщинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської селищної ради 
Полтавського району (керівник Воронцова Валентина Василівна). 
 

Розділ ,,Гончарство та художня кераміка” 
молодша вікова категорія: 

 Балик Дар’ю – вихованку гуртка ,,Чарівна глина” комунального закладу 
позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської 
селищної ради Полтавського району (керівник Чабан Ірина Михайлівна); 
 Черних Софію – вихованку гуртка ,,Чарівна глина” комунального закладу 
позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської 
селищної ради Полтавського району (керівник Чабан Ірина Михайлівна). 
 

Розділ ,,Декоративний розпис, народний живопис” 
старша вікова категорія: 

 Сарксян Тамару – вихованку гуртка ,,АРТ студія імені Батуріна” 
Полтавського мистецького ліцею імені С. Русової Полтавської обласної ради 
(керівник Логвиненко Анна Сергіївна); 

Немченко Юлію – вихованку гуртка ,,Знавці кімнатних рослин” Центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської 
ради Миргородського району (керівник Тригуб Ірина Володимирівна). 
 

Розділ ,,Графіка” 
молодша вікова категорія: 
Фесюру Валерію – вихованку гуртка ,,Малюють малюки” 

Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості  Полтавського району 
(керівник Коломієць Сергій Аркадійович); 

старша вікова категорія: 
Попову Вікторію – ученицю Решетилівського художнього професійного 

ліцею Полтавської обласної ради (майстер виробничого навчання Омельченко 
Валентина Борисівна). 

 
Розділ ,,Живопис” 
старша вікова категорія: 
Єну Олександра – вихованця гуртка ,,Дивосвіт” Вікторійської 

загальноосвітньої школи I-III cтупенів Пирятинської міської ради Лубенського 
району (керівник Бойко Ніна Григорівна); 

Єрещенко Камілу – вихованку гуртка ,,Веселковий пензлик” 
Зіньківського ліцею імені М. К. Зерова Зіньківської міської ради Полтавського 
району (керівник Калатура Наталія Леонідівна); 
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Пипка Дениса – вихованця гуртка технічної творчості ,,Дивосвіт” 
Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас 
військовослужбовців Хорольської міської ради Лубенського району (керівник 
Крохмаль Світлана Григорівна). 
 

Розділ ,,М’яка іграшка” 
старша вікова категорія: 
Завору Ангеліну – вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

Комунального закладу ,,Полтавський міський багатопрофільний 
ліцей № 1 імені І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської 
області” (керівник Медвєдєва Світлана Іванівна); 

Писаренко Софію – вихованку гуртка ,,М’яка іграшка” 
Великобагачанського Будинку дитячої та юнацької творчості 
Великобагачанської селищної ради Миргородського району (керівник Нечай 
Ярослава Василівна). 

 
Розділ ,,Народна лялька” 
молодша вікова категорія: 
Бревера Мирослава – вихованця гуртка ,,Барви природи” Пирятинської 

станції юних натуралістів Пирятинської міської ради Лубенського району 
(керівник Нестеренко Ольга Павлівна). 

 
Розділ ,,Паперова пластика та оригамі” 
молодша вікова категорія: 
Степову Єлизавету – вихованку гуртка ,,Квілінг” Зіньківського будинку 

дитячої та юнацької творчості Зіньківської міської ради Полтавського району 
(керівник Максакова Олена Володимирівна); 

старша вікова категорія: 
Грек Анастасію – вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове мистецтво” 

Комунального закладу ,,Полтавський обласний науковий ліцей- 
інтернат II-III ступенів імені А. С. Макаренка Полтавської обласної ради 
(керівник Поляшенко Віра Анатоліївна). 

 
Розділ ,,Писанкарство” 
молодша вікова категорія: 
Зволинську Марію – вихованку гуртка декоративно-ужиткового 

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

Накіська Івана – учня Опорного закладу ,,Нехворощанський заклад 
загальної середньої освіти I-III ступенів” Нехворощанської сільської ради 
Полтавського району (учитель Крутченко Валентина Віталіївна). 

 
Розділ ,,Художнє випалювання, різьблення” 
молодша вікова категорія: 
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Яцуна Романа – вихованця гуртка різьблення ,,Умілець” Хорольського 
центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради Лубенського 
району (керівник Чех Іван Федорович); 

старша вікова категорія: 
Івашенька Юрія – вихованця гуртка ,,Різьба по дереву” Будинку дитячої 

та юнацької творчості Чорнухинської селищної ради Лубенського району 
(керівник Веретельник Олександр Васильович). 

 
Розділ ,,Художня вишивка” 
старша вікова категорія: 
Чепурну Анжеліку – вихованку гуртка ,,Художня вишивка”  

Глобинського районного Центру дитячої та юнацької творчості на базі 
Пустовійтівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської 
ради Кременчуцького району (керівник Тюрєва Оксана Василівна). 

 
Розділ ,,Ізонитка” 
старша вікова категорія: 
Стеценка Євгенія – вихованця гуртка ,,Юний хімік” Будинку дитячої та 

юнацької творчості Чорнухинської селищної ради Лубенського району 
(керівник Стеценко Лариса Борисівна). 

 
Розділ ,,Вироби з вовни” 
молодша вікова категорія: 
Вушкварок Дар’ю – вихованку гуртка виготовлення сувенірів ,,Скринька” 

комунального закладу позашкільної освіти ,,Об’єднання дитячо-юнацьких 
клубів за місцем проживання” Кременчуцької міської ради (керівник 
Задорожна Марина Валеріївна ). 

 
Розділ ,,Вироби з соломи” 
молодша вікова категорія: 
Пантюшенко Дар’ю – вихованку гуртка ,,Юні друзі природи” 

Комунальної установи ,,Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” 
Гадяцької міської ради Миргородського району (керівник Пантюшенко Наталія 
Миколаївна); 

старша вікова категорія: 
Іванюк Поліну – вихованку гуртка ,,Народна творчість” Шишацького 

будинку дитячої та юнацької творчості Шишацької селищної ради 
Миргородського району (керівник Іванюк Людмила Михайлівна). 

 
Розділ ,,Вітраж” 
старша вікова категорія: 
Медончак Варвару – вихованку гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва Комунального закладу ,,Полтавський міський багатопрофільний 
ліцей № 1 імені І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської 
області” (керівник Медвєдєва Світлана Іванівна). 
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Розділ ,,Інші техніки виконання” 
старша вікова категорія: 

Семергей Іванну – вихованку гуртка ,,Початкове технічне моделювання” 
Великобагачанської станції юних техніків виконавчого комітету 
Великобагачанської селищної ради Миргородського району (керівник Аулова 
Інна Іванівна). 

 
ІІІ ступеня  
Розділ ,,Батик” 
старша вікова категорія: 
Лаврик Віталіну – вихованку гуртка ,,Рукоділля” Гадяцького обласного 

наукового ліцею-інтернату II-III ступенів імені Є. П. Кочергіна Полтавської 
обласної ради (керівник Сергієнко Алла Вікторівна); 

Миронченко Дарію – вихованку гуртка ,,Рукоділля” Гадяцького 
обласного наукового ліцею-інтернату II-III ступенів імені Є. П. Кочергіна 
Полтавської обласної ради (керівник Грицан Світлана Вікторівна). 

 
Розділ ,,Бісероплетіння” 
старша вікова категорія: 
Сторчеус Анну – вихованку гуртка ,,Здоровим будь” Пирятинської 

станції юних натуралістів Пирятинської міської ради Лубенського району 
(керівник Новак Людмила Олександрівна). 

 
Розділ ,,Вироби із природних матеріалів” 
молодша вікова категорія: 
вихованців гуртка ,,Мистецтво нашого народу” Будинку дитячої та 

юнацької творчості Котелевської селищної ради Полтавського району за 
колективну роботу ,,Танок ляльок-мотанок” (керівник Колевид Леся 
Олексіївна); 

Омельченко Маргариту – вихованку творчого об’єднання (гуртка) 
,,Художня майстерність” Комунального закладу позашкільної освіти 
,,Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості” 
Кременчуцької міської ради (керівник Близнюк Ірина Олексіївна). 

 
Розділ ,,Вироби із соломки” 
молодша вікова категорія: 
Коросташову Маргариту – вихованку гуртка ,,Чарівна майстерня” 

Будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради 
Полтавського району (керівник Корольова Віра Іванівна); 

старша вікова категорія: 
Кандибу Анастасію – вихованку дитячо-юнацького клубу ,,Фантазія” 

закладу позашкільної освіти ,,Полтавський міський центр дитячо-юнацьких 
клубів за місцем проживання” Полтавської міської ради (керівник Косенко 
Олена Валеріївна). 
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Розділ ,,Вироби із текстильних матеріалів” 
молодша вікова категорія: 
Зуб Анну – вихованку гуртка ,,Народна творчість” Карлівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Карлівської міської ради Полтавського району 
(керівник Фесенко Людмила Леонідівна); 

старша вікова категорія: 
Ватулю Павла – учня Градизької гімназії імені Героя України Олександра 

Білаша Градизької селищної ради (учитель Литовченко Алла Миколаївна). 
 

Розділ ,,Вироби з тіста, пластиліну, пластичні матеріали” 
молодша вікова категорія: 
Воєводенка Артема – вихованця зразкового художнього колективу 

творчого об’єднання (гуртка) ,,Художнє ліплення” комунального закладу 
позашкільної освіти ,,Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької 
творчості” Кременчуцької міської ради (керівник Близнюк Ірина 
Олександрівна); 

старша вікова категорія: 
Гончар Діану, Крамар Анну – вихованок зразкового художнього 

колективу гуртка ,,Творча майстерня ,,Струмочок” Зіньківського будинку 
дитячої та юнацької творчості Зіньківської міської ради Полтавського району за 
колективну роботу ,,Стрітення” (керівник Гавриленко Людмила Іванівна); 

Полонську Дар’ю – ученицю загальноосвітньої школи I-III ступенів 
 імені В. О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 
району (учитель Єгунькова Інна Григорівна); 

Радченко Маргариту – вихованку гуртка народної творчості ,,Соняшник” 
Хорольського центру дитячої та юнацької творчості  Хорольської міської ради 
Лубенського району (керівник Іщенко Наталія Олексіївна). 

 
Розділ ,,Витинання” 
старша вікова категорія: 
Куця Володимира – вихованця гуртка ,,Оригамі” Сенчанського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради Миргородського 
району (керівник Адамчук Анастасія Олександрівна); 

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). 

 
Розділ ,,В’язання спицями, гачком” 
старша вікова категорія: 
Кошового Владислава – учня Пирятинської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів № 4 Пирятинської міської ради Лубенського району (учитель 
Бахмач Наталія Анатоліївна); 

 
Назаренко Олену – ученицю Філії Пирятинського ліцею Пирятинської 

міської ради Лубенського району (учитель Самусь Юлія Степанівна). 
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Розділ ,,Гончарство та художня кераміка” 
старша вікова категорія: 
Скоренко Марину – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

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

Тюріну Поліну – вихованку зразкового художнього колективу гуртка 
,,Обереги” Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради (керівник Порощай Тетяна Вікторівна); 

Якімцову Аліну – вихованку гуртка ,,Чарівна глина” комунального 
закладу позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” 
Опішнянської селищної ради Полтавського району (керівник Чабан Ірина 
Михайлівна). 

 
розділ ,,Графіка” 
старша вікова категорія: 
Сластьона Артема – вихованця гуртка ,,Весела палітра” 

Великопавлівської спеціалізованої школи I-III ступенів Зіньківської міської 
ради Полтавського району (керівник Костик Валентина Миколаївна); 

Ярошенка Ярослава – вихованця гуртка ,,Юний художник” 
Великобагачанського будинку дитячої творчості дітей та юнацтва виконавчого 
комітету Великобагачанської селищної ради Миргородського району (керівник 
Ярошенко Сергій Миколайович). 

 
Розділ ,,Декоративний розпис, народний живопис” 
молодша вікова категорія: 
Тертицьку Марію – вихованку гуртка ,,Весела палітра” Великопавлівської 

спеціалізованої школи I-III ступенів Зіньківської міської ради Полтавського 
району (керівник Костик Валентина Миколаївна). 

 
Розділ ,,Живопис” 
молодша вікова категорія: 
Дему Володимира – вихованця гуртка художньо-естетичного напряму 

,,Спектр” комунального закладу ,,Сенчанська загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської області” (керівник 
Бандурко Надія Василівна); 

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

 
старша вікова категорія: 
Маметову Марину – вихованку гуртка ,,Фантазія” Полтавської 

спеціалізованої школи-інтернату I-III ступенів Полтавської обласної ради 
(керівник Ткаченко Каріна Ігорівна); 
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Москвиченко Дар’ю – ученицю Решетилівського художнього 
професійного ліцею Полтавської обласної ради (майстер виробничого навчання 
Козлова Віта Вікторівна). 

 
Розділ ,,М’яка іграшка” 
старша вікова категорія: 
Качигину Аріну – вихованку творчого об’єднання гуртка ,,Майстерня по 

виготовленню м’якої іграшки” комунального закладу позашкільної освіти 
,,Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості” 
Кременчуцької міської ради (керівник Кулакова Марина Миколаївна). 

 
Розділ ,,Народна лялька” 
молодша вікова категорія: 
Клименченка Андрія – учня Опорного закладу ,,Новооржицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новооржицької селищної ради” 
Лубенського району (учитель Могила Алла Іванівна); 

старша вікова категорія: 
Чорномаз Софію – вихованку гуртка ,,Умілі руки” Полтавського 

мистецького ліцею імені С. Русової  Полтавської обласної ради (керівник 
Омеляненко Світлана Василівна). 

 
Розділ ,,Паперова пластика та оригамі” 
старша вікова категорія: 
Ведмідь Анну – вихованку гуртка ,,Чарівний пензлик” Оржицького 

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

Біланенко Ірину, Кяліну Анастасію – вихованців Кременчуцького 
міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської ради за колективну 
роботу ,,Птахи наших лісів” (керівник Одарушенко Ольга Іванівна). 

 
Розділ ,,Писанкарство” 
старша вікова категорія: 
Андрушко Марію – ученицю Решетилівського художнього професійного 

ліцею Полтавської обласної ради (майстер виробничого навчання Омельченко 
Валентина Борисівна). 

 
Розділ ,,Художнє різьблення по дереву” 
старша вікова категорія: 
Молнара Артема – вихованця гуртка ,,ТрудовичОК” Опорного закладу 

освіти ,,Хомутецька гімназія” Миргородської міської ради (керівник Белиба 
Микола Іванович); 

Шинкаренка Антона – вихованця гуртка ,,ТрудовичОК” Опорного 
закладу освіти ,,Хомутецька гімназія” Миргородської міської ради (керівник 
Белиба Микола Іванович). 
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Розділ ,,Художня вишивка” 
старша вікова категорія: 
Козел Яну – ученицю Безсалівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Лохвицької міської ради Миргородського району (учитель 
Залужна Ніна Іванівна). 

 
Розділ ,,Ізонитка” 
старша вікова категорія: 
Герасименко Марину – вихованку дитячо-юнацького клубу ,,Олімпієць” 

закладу позашкільної освіти ,,Полтавський міський центр дитячо-юнацьких 
клубів за місцем проживання” Полтавської міської ради (керівник Страхова 
Ольга Борисівна). 

 
Розділ ,,Вироби з вовни” 
молодша вікова категорія: 
Солонську Анну – вихованку гуртка ,,Вовняна майстерня” Пирятинського 

Центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської ради Лубенського 
району (керівник Дев’яніна Олена Миколаївна). 

 
Розділ ,,Вітраж” 
молодша вікова категорія: 
вихованців гуртка ,,Лікарські рослини” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської обласної ради за 
колективну роботу ,,Дівоча краса українки” (керівник Боєва Альона 
Михайлівна); 

старша вікова категорія: 
Чобану Діану – вихованку гуртка ,,Барви природи” Решетилівської філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Полтавської обласної ради (керівник Литка Оксана Василівна). 

 
Розділ ,,Вишивка стрічками” 
молодша вікова категорія: 
Дерид Аліну – вихованку гуртка ,,Чарівна голочка” Семенівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Семенівської селищної ради 
Кременчуцького району (керівник Лугова Лілія Іванівна). 

 
Розділ ,,Інші техніки виконання” 
молодша вікова категорія: 
Кібальник Валерію – вихованку гуртка ,,Початкове технічне 

моделювання” Великобагачанської станції юних техніків виконавчого комітету 
Великобагачанської селищної ради Миргородського району (керівник Аулова 
Інна Іванівна); 

Потерайло Владиславу та Процун Мілану – вихованок гуртка 
образотворчого мистецтва ,,Колорит” Хорольського районного Центру дитячої 
та юнацької творчості Хорольської міської ради Лубенського району (керівник 
Лобода Юлія Володимирівна). 
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2. За творчий підхід у популяризації національної культурної спадщини 
нагородити грамотами Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради: 

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); 

Бугая В’ячеслава – вихованця гуртка ,,Оригамі” Сенчанського Будинку 
дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради Миргородської 
району (керівник Адамчук Анастасія Олександрівна); 

Бугрій Оксану – вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія” Будинку дитячої 
та юнацької творчості Котелевської селищної ради Полтавського району 
(керівник Колевид Леся Олексіївна); 

Вихованців гуртка ,,Флористика та фітодизайн інтер’єру” Полтавського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської 
обласної ради (керівник Чистякова Юлія Іванівна); 

Калініченка Сергія – вихованця гуртка ,,Маленькі намистинки” 
Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської 
ради Лубенського району (керівник Ніколаєва Світлана Степанівна); 

Клюшник Анну – ученицю Решетилівського художнього професійного 
ліцею Полтавської обласної ради (майстер виробничого навчання Омельченко 
Валентина Борисівна); 

Курачанського Андрія – вихованця гуртка ,,Квітничок” професійного 
технічного училища № 4 Полтавської обласної ради (керівник Житник Світлана 
Олексіївна); 

Лашко Олександру – вихованку гуртка ,,Чарівний клубок” 
Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської 
селищної ради Кременчуцького району (керівник Воронцова Валентина 
Василівна); 

Лук’яненко Камілу – вихованку гуртка народної творчості ,,Майстриня” 
Хорольського  Центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради 
Лубенського району (керівник Шепель Алла Володимирівна); 

Новохатку Антоніну – вихованку гуртка ,,Веселі саморобки” Будинку 
дитячої та юнацької творчості Решетилівської міської ради Полтавського 
району; 

Пшеченка Тимура – учня комунального закладу ,,Полтавська гімназія 
,,Здоров’я” № 14” Полтавської міської ради (учитель Куратнік Тетяна 
Вікторівна); 

Сергієнко Лілію – вихованку дитячо-юнацького клубу ,,Центр дитячої 
творчості” закладу позашкільної освіти ,,Полтавський міський центр дитячо-
юнацьких клубів за місцем проживання” Полтавської міської ради (керівник 
Перова Вікторія Миколаївна); 

Ящук Марію – вихованку гуртка ,,Звичаї, обряди та побут українського 
народу” Бугаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів Градизької селищної 
ради Кременчуцького району (керівник Сінєгіна Наталія Вячеславівна). 



16 

3. Керівникам органів управління освітою, директорам закладів 
позашкільної освіти області: 

 
3.1. Довести до відома учасників Виставки-конкурсу інформацію про 

підсумки її проведення; 
 
3.2. Звернути увагу керівників гуртків на правильність оформлення робіт 

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

 
4. Директору Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Чернобель Н. Л.  провести відповідну роботу з направлення 
робіт переможців Виставки-конкурсу до Українського державного центру 
позашкільної освіти (м. Київ, травень 2021 року). 

 
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника 

управління позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та 
правового забезпечення Рибалка С. В. 
 
 
Директор Віта КОВАЛЬСЬКА 
 
 


