
 
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

08.04.2022       Полтава     № 90 
 
Про підсумки проведення  
обласного конкурсу з образотвор-
чого мистецтва ,,Барвисте 
перевесло” серед вихованців 
закладів позашкільної освіти 
 

Відповідно до Положення ,,Про обласний конкурс з образотворчого 
мистецтва ,,Барвисте перевесло”, затвердженого наказом Департаменту освіти і 
науки Полтавської облдержадміністрації від 08 липня 2019 року № 258 та 
зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Полтавській області 24 липня 2019 року за № 365/3482, з метою виявлення та 
підтримки талановитих дітей та молоді Полтавщини, які займаються 
академічними видами образотворчого мистецтва, розвитку їх здібностей, 
формуванню стійкого інтересу до пошукової творчої діяльності, 31 березня 
2022 року у Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради відбувся обласний конкурс з образотворчого 
мистецтва ,,Барвисте перевесло” (далі – конкурс). 

На участь у конкурсі було подано 48 заявок з 21 закладу освіти у трьох 
номінаціях: графіка – 11, живопис – 21, скульптура – 16. 

Члени журі конкурсу, серед яких фахівці з декоративно-прикладного 
мистецтва Полтавської художньої школи та Національного університету 
,,Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, відзначили високий рівень 
виконання робіт та оригінальний підхід переважної більшості учасників до 
висвітлення конкурсної теми. 

На підставі рішення журі конкурсу 
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Директору Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Полтавської обласної ради ЧЕРНОБЕЛЬ Н. Л. забезпечити 
нагородження переможців конкурсу дипломами 

 
І ступеня 
номінація „Живопис” 
Неїленко Марію, вихованку гуртка графічного дизайну „Оригінальні 

штуки” Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської 
ради (керівник Полозун Єлизавета Вікторівна); 



Нижник Ярославу, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 
„Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва „Барвінок” 
комунального закладу ,,Карлівський міський центр позашкільної освіти” 
Карлівської міської ради (керівник Колодяжна Світлана Григорівна); 

номінація „Графіка” 
Дубину Діану, вихованку гуртка „Образотворче мистецтво” Центру 

естетичного виховання відділу освіти Миргородської міської ради (керівник 
Чумаченко Анатолій Миколайович); 

 Ігнатенко Оксану, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 
„Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва „Барвінок” 
комунального закладу ,,Карлівський міський центр позашкільної освіти” 
Карлівської міської ради (керівник Колодяжна Світлана Григорівна); 

номінація „Скульптура” 
Колєснікович Вікторію, вихованку гуртка „Кераміка” Полтавського міського 

центру позашкільної освіти (керівник Ярмош Анжеліка Володимирівна); 
Покотило Ірину, вихованку гуртка кераміки „Вернісаж” Хорольського 

центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради (керівник 
Музиченко Наталія Олександрівна); 

 
II ступеня  
номінація „Живопис” 
Кобеняк Яну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва „Етюд” 

комунального закладу позашкільної освіти „Семенівський Будинок дитячої 
творчості” Семенівської селищної ради (керівник Задорожна Тетяна Іванівна); 

Приходько Анну, вихованку гуртка „Юні художники” Пирятинського 
Центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської ради (керівник 
Горбань Оксана Вячеславівна); 

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

номінація „Графіка” 
Гарбовську Ксену, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 

„Творча майстерня народного декоративно-ужиткового мистецтва „Барвінок” 
комунального закладу ,,Карлівський міський центр позашкільної освіти” 
Карлівської міської ради (керівник Колодяжна Світлана Григорівна); 

Дем’янко Софію, вихованку гуртка „Декоративно-прикладне мистецтво” 
комунальної установи „Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” 
Гадяцької міської ради (керівник Бездудна Наталія Вікторівна); 

номінація „Скульптура” 
Варченко Тетяну, вихованку гуртка „Гончарний двір” Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради (керівник 
Богомолова Оксана Анатоліївна); 



Семенця Костянтина, вихованця гуртка кераміки „Вернісаж” Хорольського 
центру дитячої та юнацької творчості Хорольської міської ради (керівник 
Музиченко Наталія Олександрівна); 

 
III ступеня: 
номінація „Живопис” 
Зуб Дар’ю, вихованку гуртка „Живопис” Лубенського центру дитячої та 

юнацької творчості учнівської молоді (керівник Гончаровна Аліна Сергіївна); 
Нестеренко Кіру, вихованку гуртка прикладної графіки „Малювака” 

Решетилівської філії Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради (керівник Козлова Олександра Валеріївна); 

Павлік Катерину, вихованку гуртка „Веселкова палітра” Лохвицького 
міського центру дитячої та юнацької творчості Лохвицької міської ради 
(керівник Анпілогова Олена Іванівна); 

номінація „Графіка” 
Величка Олександра, вихованця гуртка графічного дизайну „Оригінальні 

штуки” Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської 
ради (керівник Полозун Єлизавета Вікторівна); 

Погорецьку Анастасію, вихованку гуртка „Палітра” Центру дитячої та 
юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради (керівник Бегейма Тетяна 
Дмитрівна); 

номінація „Скульптура” 
Волинець Анастасію, вихованку гуртка „Художнє ліплення” Сенчанського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради (керівник 
Бандурко Олександра Валеріївна); 

Залюбовську Ірину, вихованку гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 
„Веселка” Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради (керівник Минак Анастасія Борисівна); 

Коломієць Анастасію, вихованку зразкового художнього колективу гуртка 
кераміки „Обереги” Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради (керівник Порощай Тетяна Вікторівна). 

 
2. Керівникам органів управління освітою, керівникам закладів 

позашкільної освіти: 
 
2.1. Довести до відома учасників конкурсу інформацію про підсумки його 

проведення. 
 
2.2. Надалі сприяти створенню умов для реалізації творчих здібностей 

дітей, популяризації основних видів образотворчого мистецтва. 
 
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 
Тимчасово виконувач  
обов’язків директора            Галина ВЛАСЮК 


