
 
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Н А К А З 
 

15.04.2019 м. Полтава № 63 
 

 
Про підсумки проведення обласного 
конкурсу на найкраще родинне 
дерево ,,Нашому роду нема 
переводу” серед дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку 

 
На виконання плану роботи Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді на 2019 рік, відповідно до Положення про 
проведення обласного конкурсу на найкраще родинне дерево ,,Нашому роду нема 
переводу” серед дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, затвердженого 
наказом Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 
12.03.2018 № 94 та зареєстрованого у Головному територіальному управлінні 
юстиції у Полтавській області 28.03.2018 за № 86/2867, з метою створення 
сприятливих умов для збагачення художнього досвіду, прояву власної 
індивідуальності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, посилення ролі 
родини, вивчення історії свого роду, 05 квітня 2019 року в Полтавському 
обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді (далі – ОЦЕВУМ) був 
проведений обласний конкурс на найкраще родинне дерево ,,Нашому роду нема 
переводу” (далі - Конкурс). 

На участь у Конкурсі вихованцями закладів позашкільної, дошкільної та 
учнями закладів загальної середньої освіти області було подано 271 роботу,  
а саме: м. Горішні Плавні – 35 робіт; м. Кременчук – 5 робіт; м. Лубни – 23 
роботи; м. Полтава – 26 робіт; Великобагачанський район – 2 роботи; Гадяцький 
район – 4 роботи; Зіньківський район – 3 роботи; Карлівський район – 3 роботи; 
Кобеляцький район – 32 роботи; Котелевський район – 7 робіт; Лубенський район 
– 23 роботи; Машівський район – 1 робота; Полтавський район – 1 робота; 
Хорольський район – 18 робіт; Чорнухинський район – 1 робота. Від закладів 
освіти об’єднаних територіальних громад надійшло 80 робіт.  

Також, на Конкурс було представлено 6 робіт з ДСХШ І-ІІІ ступенів 
,,Колегіум мистецтв у Опішні” імені Василя Кричевського та 1 робота з 
Гадяцького районного Будинку культури. 

Члени журі відзначили творчий, неординарний підхід до створення 
композицій, достатній рівень дослідницької та виконавської майстерності 
учасників. Разом з тим, журі визначило основним недоліком в роботах зворотній 
порядок розміщення поколінь родоводу та відсутність паспортів до 
представлених робіт. 



2 
 

Враховуючи вищевикладене, на підставі рішення журі Конкурсу  
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. За досягнуті успіхи в Конкурсі нагородити дипломами Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної 
ради:  

 
ГРАН-ПРІ 
Пошивайло Уляну, Пошивайла Тараса – учнів Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату I-III ступенів ,,Колегіум мистецтв у Опішні” імені 
Василя Кричевського. 

 
І ступеня 
Бабінець Анну – вихованку Карлівського Будинку дитячої та юнацької 

творчості; 
Безручка Артема – вихованця Сенчанскього Будинку дитячої та юнацької 

творчості Лохвицького району; 
Дараган Єлизавету – ученицю Дашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Кобеляцької районної ради; 
Дуркіну Аліну – ученицю філії ,,Жуківська загальноосвітня школа І ступеня” 

опорного закладу ,,Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 
Кобеляцького району Полтавської області”; 

Зубарь Вікторію – ученицю Комунального закладу ,,Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради Полтавської 
області”; 

Калашник Марію – ученицю Комунального закладу ,,Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 Полтавської міської ради Полтавської 
області”; 

Колективну роботу пошукового загону ,,Пізнайко” Державної 
спеціалізованої художньої школи-інтернату I-III ступенів ,,Колегіум мистецтв у 
Опішні” імені Василя Кричевського; 

Махнюка Єгора – учня спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу імені 
Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради; 

Мельниченка Вадима – вихованця Полтавського спеціалізованого навчально-
виховного комплексу № 45; 

Михолата Євгенія – вихованця Машівського районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості; 

Радіонову Аліну – ученицю Кременчуцького ліцею № 6 ,,Правобережний”; 
Ромащенка Олександра – учня опорного закладу ,,Кобеляцький ліцей № 2 

імені Олеся Гончара Кобеляцької районної ради Полтавської області”; 
Сизоненко Марію – ученицю опорного закладу загальної середньої освіти 

,,Машівський ліцей Машівської селищної ради Полтавської області”; 
Славгородську Вікторію – вихованку Карлівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості; 
Шакун Марину – вихованку Пирогівського закладу дошкільної освіти 

,,Казка” Глобинської міської ради. 
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ІІ ступеня 
Білецьку Анну – ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 імені В.О.Нижниченка з поглибленим вивченням предметів 
суспільно-гуманітарного циклу Горішньоплавнівської міської ради; 

Боцулу Олександру – ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
Горішньоплавнівської міської ради; 

Довгошей Анну – ученицю опорного закладу ,,Засульський ліцей Засульської 
сільської ради Полтавської області”; 

Єрмішіну Вікторію – вихованку Михайлівського дошкільного навчального 
закладу Михайлівської сільської ради Машівського району; 

Ковальчук Глорію – ученицю комунального закладу ,,Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради Полтавської 
області”; 

Ковтун Лізу – вихованку Радалівського навчально-виховного комплексу 
,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” 
Глобинської районної ради; 

Кочубей Даяну – ученицю Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 2 імені М. Драгоманова Гадяцької міської ради; 

Максимова Артема – учня Гадяцького ліцею І-ІІІ ступенів № 4 імені Лесі 
Українки Гадяцької міської ради; 

Миронченко Дар’ю – вихованку гуртка ,,Батік” Гадяцького районного 
Будинку культури; 

Молодан Дарину – ученицю Дашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Кобеляцької районної ради; 

Мороховця Любомира – учня Комунального закладу ,,Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 імені Т.Г. Шевченка Полтавської міської 
ради Полтавської області”; 

Москаленка Олександра – учня Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки 
Гадяцької міської ради; 

Оксанича Максима – учня Дашківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Кобеляцької районної ради; 

Панченко Софію – ученицю Комунального закладу ,,Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради Полтавської 
області”; 

Савченко Ангеліну – вихованку Зіньківського Будинку дитячої та юнацької 
творчості; 

Сохацького Нікіту – учня Кременчуцького ліцею № 11 ,,Гарант” 
Кременчуцької міської ради; 

Срібну Марію – вихованку Кобеляцького закладу дошкільної освіти № 2 
,,Золотий півник” Кобеляцької районної ради; 

Студінського Володимира – учня філії ,,Жуківська загальноосвітня школа  
І ступеня” опорного закладу ,,Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 
Кобеляцької районної ради Полтавської області”; 

Ярового Тимура – вихованця Семенівського навчально-виховного комплексу 
№2 Семенівської селищної ради. 
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ІІІ ступеня 
Безкоровайного Єгора – учня Кагамлицької загальноосвітньої школи  

І-ІІ ступенів Глобинської районної ради; 
Береславця Сергія – вихованця Гадяцького закладу дошкільної освіти 

,,Першоцвіт” Гадяцької міської ради; 
Борисенко Таїсію – ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 28 Полтавської міської ради Полтавської 
області”; 

Борсук Вероніку – вихованку Чорнухинського Будинку дитячої та юнацької 
творчості; 

Брусову Юлію – вихованку Хорольського районного Центру дитячої та 
юнацької творчості; 

Булигіна Данііла – вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради; 

Вертегел Юлію – ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного 
циклу імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради; 

Вертелицьку Алісу – вихованку Гадяцького районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості; 

Галич Яну – ученицю Литвяківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Засульської сільської ради Лубенського району; 

Гошковича Давида – учня спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного 
циклу імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради; 

Євтушенка Тимофія – вихованця дошкільного навчального закладу 
,,Дзвіночок” Горішньоплавнівської міської ради; 

Зінченко Анну – вихованку навчально-виховного комплексу ,,Перегонівська 
загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад ,,Сонечко” 
Кобеляцької районної ради; 

Іванко Софію – вихованку Козельщинського Будинку дитячої та юнацької 
творчості; 

Калакуцьку Анну – вихованку Кобеляцького дошкільного навчального 
закладу № 2 ,,Золотий півник” Кобеляцької районної ради; 

Калакуцьку Вікторію – вихованку Кобеляцького навчально-виховного 
комплексу № 1 Кобеляцької районної ради; 

Карнауха Назара – вихованця Кобеляцького Будинку дитячої та юнацької 
творчості імені М.А. Касьяна; 

Коваленка Богдана – вихованця Глобинського дошкільного навчального 
закладу № 1 ,,Дзвіночок” Глобинської міської ради; 

Корнієнко Анастасію – ученицю Шилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Зіньківської районної ради; 

Кравченка Артема, Кравченка Ярослава – вихованців Кобеляцького Будинку 
дитячої та юнацької творчості імені М.А. Касьяна; 

Куліш Марію – вихованку Гадяцького районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості; 



Ландара Богдана – учня Комунального закладу ,,Полтавська гімназія № 13 
Полтавської міської ради Полтавської області”; 

Левицьку Дар’ю, Левицьку Анастасію – учениць Глобинської гімназії №1 
імені В.Є. Курченка Глобинської міської ради; 

Лоєнко Анастасію – вихованку Полтавського міського центру позашкільної 
освіти Полтавської міської ради; 

Матьяш Амелію – ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради; 

Мотрич Марину – вихованку закладу дошкільної освіти № 2 ,,Берізка” 
Гадяцької міської ради; 

Назарук Вероніку – вихованку дошкільного навчального закладу 
,,Чебурашка” Горішньоплавнівської міської ради; 

Науменка Ростислава – вихованця навчально-виховного комплексу 
,,Перегонівська загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад 
,,Сонечко” Кобеляцької районної ради; 

Оліградського Данила – учня спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради; 

Онопрієнка Богдана – учня Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Гадяцької 
міської ради; 

Парака Тараса – вихованця закладу дошкільної освіти ,,Веснянка” 
комбінованого типу для дітей віком від 1 до 6(7) років Гадяцької міської ради; 

Пилипенко Євгенію – вихованку Нехворощанського Будинку дитячої та 
юнацької творчості Нехворощанської сільської ради Новосанжарського району; 

Покидько Лізу - вихованку Кобеляцького дошкільного навчального закладу 
№ 2 ,,Золотий півник” Кобеляцької районної ради; 

Реву Артема – вихованця закладу дошкільної освіти ,,Веснянка” 
комбінованого типу для дітей віком від 1 до 6(7) років Гадяцької міської ради; 

Росселя Максима – учня спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка з поглибленим вивченням предметів 
суспільно-гуманітарного циклу Горішньоплавнівської міської ради; 

Русакову Софію – вихованку дошкільного навчального закладу ,,Казка” 
компенсуючого типу Горішньоплавнівської міської ради; 

Самондрось Вероніку – вихованку Сенчанського Будинку дитячої та 
юнацької творчості Сенчанської сільської ради Лохвицького району; 

Седляр Соломію – вихованку закладу дошкільної освіти ,,Веселка” 
Гребінківської міської ради; 

Семенюту Іванну – ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради; 

Сліпченка Дениса – вихованця Гадяцького районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості; 

Строіч Поліну – вихованку дошкільного навчального закладу ,,Казка” 
компенсуючого типу Горішньоплавнівської міської ради; 

Суханову Таїсу – вихованку Лубенського дошкільного навчального закладу 
№ 3 ,,Смородинка” Лубенської міської ради; 

Товкало Єлизавету – вихованку дошкільного навчального закладу 
,,Дзвіночок” Горішньоплавнівської міської ради; 

Товстоніг Олександру – вихованку дошкільного навчального закладу 
,,Чебурашка” Горішньоплавнівської міської ради; 



Федорець Аріну – ученицю Новогалещинського ліцею Новогалещинської 
селищної ради Козельщинського району; 

Филь Єлизавету – ученицю Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Гадяцької 
міської ради; 

Філюка Іллю – вихованця дошкільного навчального закладу ,,Дзвіночок” 
Горішньоплавнівської міської ради; 

Шалепу Богдана – вихованця Полтавського дошкільного навчального 
закладу (ясла-садок) № 80 ,,Червона гвоздика” Полтавської міської ради; 

Шевченка Артема – вихованця Нехворощанського Будинку дитячої та 
юнацької творчості Нехворощанської сільської ради Новосанжарського району; 

Язєву Аріну – вихованку Гадяцького районного Будинку дитячої та юнацької 
творчості; 

Яременко Єлизавету – вихованку Полтавського міського центру 
позашкільної освіти. 

2. За творчий підхід та участь у Конкурсі нагородити грамотами 
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради вихованців закладів позашкільної освіти: 

Адамчука Богдана – вихованця Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 
творчості Сенчанської сільської ради Лохвицького району; 

Бабенко Анастасію – вихованку комунального позашкільного навчального 
закладу ,,Обєднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання”, 
м.Кременчук; 

Безручка Артема – вихованця Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 
творчості Сенчанської сільської ради Лохвицького району; 

Бугрій Оксану – вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 
Котелевської районної ради; 

Васюк Ольгу – вихованку Лохвицького міського Центру дитячої та юнацької 
творчості; 

Гусаренко Діану – вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради; 

Завору Вероніку – вихованку Пирятинського Центру дитячої та юнацької 
творчості; 

Ігнатюк Марію – вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради; 

Кисіля Романа – вихованця комунального закладу ,,Полтавський районний 
Будинок дитячої та юнацької творчості”; 

Костянецького Костянтина – вихованця комунального позашкільного 
навчального закладу ,,Обєднання дитячо-юнацьких клубів за місцем 
проживання”, м.Кременчук; 

Крижика Богдана – вихованця Пирятинського Центру дитячої та юнацької 
творчості; 

Куць Володимира – вихованця Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 
творчості Сенчанської сільської ради Лохвицького району; 

Ляшенко Дарину – вихованку Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 
творчості Сенчанської сільської ради Лохвицького району; 

Попенко Вероніку – вихованку Шишацького Будинку дитячої та юнацької 
творчості; 



Сиваша Артема – вихованця Лохвицького міського Центру дитячої та 
юнацької творчості; 

Скороходова Микиту – вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради; 

Ухань Крістіну – вихованку Пирятинського Центру дитячої та юнацької 
творчості. 

 
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
 
В.о. директора        О.В. Рець 


