
  
 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ 

ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

                             ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

Н А К А З 
 

 
27.05.2021                                          м. Полтава                                         № 45 

 

Про підсумки проведення 

обласної виставки-конкурсу 

науково-технічної творчості, 

декоративно-ужиткового, 

образотворчого мистецтва та 

початкового технічного 

моделювання 

 

 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації від 19.03.2021 № 87 „Про проведення обласної 

виставки-конкурсу науково-технічної творчості, декоративно-ужиткового, 

образотворчого мистецтва та початкового технічного моделювання”, наказу 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 

від 17.05.2021 № 171 „Про підсумки проведення обласної виставки-конкурсу 

науково-технічної творчості, декоративно-ужиткового, образотворчого 

мистецтва та початкового технічного моделювання” Полтавським обласним 

центром науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради з 15 до 28 квітня 2021 року дистанційно було проведено обласну виставку-

конкурс науково-технічної творчості, декоративно-ужиткового, образотворчого 

мистецтва та початкового технічного моделювання (далі – Виставка). 

У Виставці брали участь вихованці закладів позашкільної освіти, учні 

закладів загальної середньої освіти, всього – 140 учасників. 

На підставі підсумкових протоколів та рішень журі 

 

н а к а з у ю: 

 

1. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради учасників 

обласної виставки-конкурсу науково-технічної творчості, декоративно- 

 



2 

 

ужиткового, образотворчого мистецтва та початкового технічного моделювання 

(додаток 1).  

 

2. Денисюку Д. В., завідувачу відділом організаційно-масового Центру, 

виготовити в електронному вигляді грамоти учасників обласної виставки-

конкурсу науково-технічної творчості, декоративно-ужиткового, 

образотворчого мистецтва та початкового технічного моделювання та 

розмістити їх на сайті Полтавського ОЦНТТУМ ПОР. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор                   (підписано)                              Володимир ДУБРОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитро ДЕНИСЮК  



Додаток 1 

до наказу Полтавського 

ОЦНТТУМ ПОР 

 27.05.2021   № 45 

 

Список 

учасників обласної виставки-конкурсу науково-технічної творчості, 

декоративно-ужиткового, образотворчого мистецтва та  

початкового технічного моделювання 
 

У номінації „Спортивно-технічне моделювання” 

 

Свирид Богдан, вихованець гуртка „Ракетомоделювання” Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської 

області, з роботою „Модель ракети „ГИРД-09”. 

 

У номінації „Декоративно-ужиткове мистецтво” 
 

Шинько Денис, вихованець гуртка „Художнє моделювання” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти „Лідер” Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області, з роботою „Рай для 

мишенят” (гончарство та художня кераміка). 

Колєснікова Емілія, вихованка гуртка „Умійко” Комунальної установи 

„Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської ради, з 

роботою „Великодні мотиви” (паперова пластика, орігамі). 

Олексенко Марк, вихованець гуртка „Паперопластика” Комунальної 

установи „Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської 

ради, з роботою „Великодня композиція” (паперова пластика, орігамі). 

Терес Діана, вихованка гуртка „Оригамі” Комунального закладу 

Зіньківська станція юних техніків Зіньківської міської ради Полтавської 

області, з роботою „Орхідея” (паперова пластика, орігамі). 

 

У номінації „Образотворче мистецтво” 
 

Шпурик Ксенія, вихованка гуртка „Образотворче мистецтво” 

Гребінківського Центру дитячої та юнацької творчості Гребінківської міської 

ради Полтавської області, з роботою „Івана Купала” (живопис). 

 


