
 

 

 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 
 

 17.05.2021      м. Полтава     № 171 

 

 

Про підсумки проведення 

обласної виставки-конкурсу 

науково-технічної творчості, 

декоративно-ужиткового, 

образотворчого мистецтва та 

початкового технічного 

моделювання 

 

 

 

Відповідно до Положення про проведення обласної виставки-конкурсу 

науково-технічної творчості, декоративно-ужиткового, образотворчого 

мистецтва та початкового технічного моделювання, затвердженого наказом 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації 

27 червня 2019 року № 253, зареєстрованого в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Полтавській області 12 липня 2019 року № 346/3463, 

наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 

адміністрації 03 грудня 2020 року № 363 „Про затвердження та внесення змін 

до деяких положень про проведення обласних конкурсів, змагань, зльоту, 

виставки, колоквіуму” зареєстрованого в Північно-Східному міжрегіональному 

управлінні Міністерства юстиції (м. Суми) 09 грудня 2020 розу за № 228/228, 

Полтавським обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради з 15 до 28 квітня 2021 року було проведено 

дистанційно 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, а саме: Великобагачанської станції юних 

техніків виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради, 

Великобагачанського Будинку творчості дітей та юнацтва виконавчого 

комітету Великобагачанської селищної ради Великобагачанського району 

Полтавської області, Комунальної установи „Гадяцький Будинок дитячої та 

юнацької творчості” Гадяцької міської ради, Центру дитячої та юнацької 

творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області, Градизької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
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Градизької селищної ради Кременчуцького району, Градизької гімназії імені 

Героя України О. І. Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району, 

Горбівського навчально-виховного комплексу „Загальноосвітній комплекс  

І – ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Градизької селищної ради, 

Гребінківського Центру дитячої та юнацької творчості Гребінківської міської 

ради Полтавської області, Драбинівського навчально-виховного комплексу 

„Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти” 

Драбинівської сільської ради Новосанжарського району Полтавської області, 

Комунального закладу Зіньківська станція юних техніків Зіньківської міської 

ради Полтавської області, Комунального закладу „Карлівський міський центр 

позашкільної освіти” Карлівської міської ради, Козельщинського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Козельщинської селищної ради, Кременчуцького 

міського центру позашкільної освіти „Лідер” Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області, Кременчуцького міського центру 

позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Полтавської області, 

Комунального позашкільного закладу „Семенівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості” Семенівської селищної ради Кременчуцького району, 

Комунального закладу „Нехворощанський Будинок дитячої та юнацької 

творчості”, Соколовобалківського закладу загальної середньої освіти  

І – ІІІ ступенів Нехворощанської сільської ради Новосанжарського району 

Полтавської області, Лівенського навчально-виховного комплексу „Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти” 

Нехворощанської сільської ради Полтавської області, Опорного закладу 

„Нехворощанський ЗЗСО І - ІІІ ступенів Нехворощанської сільської ради 

Полтавської області”, Маячківського закладу загальної середньої освіти  

І – ІІІ ступенів імені академіків Левицьких Нехворощанської сільської ради 

Новосанжарського району Полтавської області, Комунального закладу 

Новосанжарський будинок дитячої та юнацької творчості Новосанжарської 

селищної ради, Пирятинської станції юних техніків, Комунального закладу 

„Центр дитячої та юнацької творчості” Терешківської сільської ради 

Полтавського району Полтавської області, Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської області, 

Лохвицького міського центру дитячої та юнацької творчості, Лубенської 

міської станції юних техніків і натуралістів, Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради 

(всього – 140 учасників). 

Виставка проводилася з метою розвитку науково-технічної творчості 

учнівської молоді, декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва, 

залучення школярів молодшого віку до технічної творчості, сприяння реалізації 

творчих задумів учнівської молоді; пропаганди та популяризації досягнень 

дитячих колективів з науково-технічної, пошуково-конструкторської, 

дослідницької діяльності, художньо-естетичного напряму, а також 

раціоналізації та винахідництва. 
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На підставі підсумкових протоколів та рішень журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації переможців і призерів обласної виставки-

конкурсу науково-технічної творчості, декоративно-ужиткового, 

образотворчого мистецтва та початкового технічного моделювання (додаток 1). 

 

2. Керівникам органів управління освітою, керівникам закладів 

позашкільної освіти обласного підпорядкування проаналізувати результати 

Виставки та сприяти покращенню якості експонатів та подальшій активізації 

науково-технічного напрямку роботи в закладах позашкільної освіти. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                     Віта КОВАЛЬСЬКА 

 



 

Додаток 1 

до наказу Департаменту 

освіти і науки 

17.05.2021  № 171 

 

Список 

переможців та призерів обласної виставки-конкурсу науково-технічної 

творчості, декоративно-ужиткового, образотворчого мистецтва та 

початкового технічного моделювання 

 

У номінації „Початкове технічне моделювання” 

 

І місце 
 

Веселова Ангеліна, Касьян Марія, Пономарьова Маргарита, вихованки 

гуртка „Виготовлення сувенірів” Полтавського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради (колективна 

робота), з роботою „Гусінь” (найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та 

механізми). 

Кібальнік Валерія, вихованка гуртка „Початкове технічне моделювання” 

Великобагачанської станції юних техніків виконавчого комітету 

Великобагачанської селищної ради, з роботою „Декоративний ящичок” (вироби 

у стилі народних мистецтв та сучасного дизайну). 

Новоселець Анна, вихованка гуртка „Початкове технічне моделювання” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради, з роботою „Млин окрай села” (вироби у стилі 

народних мистецтв та сучасного дизайну). 

Альошин Кирил, учень 1 класу Градизької загальноосвітньої школи  

І – ІІІ ступенів № 1 Градизької селищної ради Кременчуцького району, з 

роботою „Оберіг на щастя” (сувеніри та м’яка іграшка). 

Повід Артем, вихованець гуртка „Початкове технічне моделювання” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти „Лідер” Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області, з роботою 

„Акваріум” (паперове моделювання і PaperCraft). 

Варчев Єгор, вихованець гуртка „Початкове технічне моделювання” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти „Лідер” Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області, з роботою 

„Годинникова вежа” (макети будівель). 

Андрішко Іван, Поліщук Ілля, учні 7 класу Опорного закладу 

„Нехворощанський ЗЗСО І - ІІІ ступенів Нехворощанської сільської ради 

Полтавської області” (колективна робота), з роботою „Мотоцикл” (найпростіші 

автомоделі). 

Аксьонова Ясміна, вихованка гуртка „Початкове технічне моделювання” 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради  
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Полтавської області, з роботою „Футбол- пенальті” (найпростіші 

механічні ігри та іграшки, машини та механізми). 

 

ІІ місце 
 

Бардась Єгор, вихованець гуртка „Початкове технічне моделювання” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської 

ради Полтавської області, з роботою „Модель вантажного авто” (найпростіші 

автомоделі). 

Аксьонов Родислав, вихованець гуртка „Початкове технічне 

моделювання” Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської 

міської ради Полтавської області, з роботою „Калейдоскоп” (найпростіші 

механічні ігри та іграшки, машини та механізми). 

Зубань Марія, вихованка гуртка „Початкове технічне моделювання” 

Комунального закладу „Карлівський міський центр позашкільної освіти” 

Карлівської міської ради, з роботою „Органайзер” (вироби у стилі народних 

мистецтв та сучасного дизайну). 

Колісник Єлизавета, вихованка гуртка „Початкове технічне 

моделювання” Великобагачанської станції юних техніків виконавчого комітету 

Великобагачанської селищної ради, з роботою „Шкатулка” (сувеніри та м'яка 

іграшка). 

Ігнатюк Марія, вихованка гуртка „Початкове технічне моделювання” 

Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області, з роботою „Зоряний винищувач 

Т-65 (Х-Wing STAR WARS)” (паперове моделювання і PaperCraft). 

Аксьонова Ясміна, вихованка гуртка „Початкове технічне моделювання” 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради 

Полтавської області, з роботою „Геліоцентрична модель Всесвіту” (паперове 

моделювання і PaperCraft). 

Сергієнко Марк, вихованець гуртка „Стендове моделювання” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області, з роботою „Хатинка 

лісника” (макети будівель). 

 

ІІІ місце 
 

Юрашко Данило, вихованець гуртка „Початкове технічне моделювання” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради, з роботою „Аеродинамічна машина В-8” 

(найпростіші автомоделі). 

Верменич Нікіта, вихованець гуртка „Учнівське науково-технічне 

обʼєднання „Прогрес” Градизької гімназії імені Героя України О. І. Білаша  
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Градизької селищної ради Кременчуцького району, з роботою „Літак ПО-2” 

(найпростіші авіа- та ракетомоделі). 

Ганошенко Матвій, вихованець гуртка „Початкове технічне 

моделювання” Полтавського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Полтавської обласної ради, з роботою „Робот Wall-E” 

(найпростіші механічні ігри та іграшки, машини та механізми). 

Кібальнік Валерія, вихованка гуртка „Початкове технічне моделювання” 

Великобагачанської станції юних техніків виконавчого комітету 

Великобагачанської селищної ради, з роботою „Годинник” (ігри, іграшки та 

атракціони з використанням елементів електроніки). 

Ріг Олег, Шевченко Артем, учні 6 класу Опорного закладу 

„Нехворощанський ЗЗСО І – ІІІ ступенів Нехворощанської сільської ради 

Полтавської області” (колективна робота), з роботою „Атракціон Тир” (ігри, 

іграшки та атракціони з використанням елементів електроніки). 

Веселова Ангеліна, вихованка гуртка „Початкове технічне моделювання” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради, з роботою „Мишка-шкряботушка” (паперове 

моделювання і PaperCraft). 

Бахвалов Олексій, вихованець гуртка „Початкове технічне моделювання” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти „Лідер” Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області, з роботою „Хатинка 

на курячих ніжках” (макети будівель). 

 

У номінації „Спортивно-технічне моделювання” 
 

І місце 
 

Можчель Олег, вихованець гуртка „Авіамоделювання” Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради, з моделлю „Кордова пілотажна модель літака з двигуном 

внутрішнього згорання, біплан”. 

Пасічник Руслан, вихованець гуртка „Ракетомоделювання” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської 

ради Полтавської області, з моделлю „Діюча модель, копія геофізичної ракети 

MAXUS”. 

 

ІІ місце 
 

Кудря Максим, вихованець гуртка „Ракетомоделювання” Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської 

області, з моделлю „Модель ракети  „Maxus”. 

Гнилосир Дем’ян, вихованець гуртка „Авіамоделювання” Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської  
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обласної ради, з моделлю „Модель винищувача Zero повітряного бою класу 

WW II”. 

Анпилогов Іван, вихованець гуртка „Авіамоделювання” Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради, з моделлю „Стендова модель літака АН-2”. 

Тригуб Наталія, вихованка гуртка „Авіамоделювання” Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради, з моделлю „Метальна модель планеру HLG”. 

Бутенко Демид, вихованець гуртка „Авіамоделювання” Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради, з моделлю „Модель радіокерованого міні планера”. 

Корсун Григорій, вихованець гуртка „Авіамоделювання” Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради, з моделлю „Радіокерована тренувальна модель літака з 

електродвигуном”. 

 

ІІІ місце 
 

Ігнатьєв Владислав, вихованець гуртка „Ракетомоделювання” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської 

ради Полтавської області, з моделлю „Діюча модель, копія ракети Mercury 

Redstone”. 

Риндіна Альона, вихованка гуртка „Ракетомоделювання” Кременчуцького 

міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Полтавської 

області, з моделлю „Стендова модель, копія ракети PH Mercury Atlas”. 

 

У номінації „Технічні науки” 
 

І місце 
 

Білокінь Ілля, вихованець гуртка „Радіоелектронне конструювання” 

Комунального закладу „Карлівський міський центр позашкільної освіти” 

Карлівської міської ради, з роботою „Таймер на мікроконтролері PIC16F628A”. 

Букін Дмитро, вихованець гуртка „Радіоелектронне конструювання” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської 

ради Полтавської області, з роботою „Супертаймер”. 

 

ІІ місце 
 

Молчанов Микита, вихованець гуртка „Радіоелектронне конструювання” 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти „Лідер” Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області, з роботою „Активна 

акустична система”. 
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Кізілов Дмитро, вихованець гуртка „Юні аматори радіозв’язку” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради, з роботою „Сигнально-стартовий пристрій для 

спортивної радіопеленгації”. 

 

ІІІ місце 
 

Андрущенко Володимир, вихованець гуртка „Радіоконструктори” 

Лохвицького міського центру дитячої та юнацької творчості, з роботою 

„Автомобільний індикатор”. 

Купрієнко Михайло, вихованець гуртка „Цифрова техніка” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості, з роботою „Програмований 

лічильник”. 

 

У номінації „Технічні моделі” 

 

ІІ місце 

 
Бондар Олександр, вихованець гуртка „Авіамодельний” Комунального 

закладу Зіньківська станція юних техніків Зіньківської міської ради 

Полтавської області, з роботою „Старовинне авто”. 

 

ІІІ місце 

 

Матвієнко Дмитро, вихованець гуртка „Учнівське науково-технічне 

обʼєднання „Прогрес” Градизької гімназії імені Героя України О. І. Білаша 

Градизької селищної ради Кременчуцького району, з роботою „Фура”. 

Титенко Максим, Борщ Діана, Бабич Віталій, вихованці гуртка 

„Ракетомоделювання” Козельщинського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Козельщинської селищної ради (колективна робота), з роботою 

„Макет ракетоносія „Енергія М” та орбітального корабля ракетоплану „Буран”. 

 

У номінації „Декоративно-ужиткове мистецтво” 

 

Вікова категорія 6-10 років 

 

І місце 

 

Шулежко Маша, Шулежко Надія, Шамшева Ангеліна, вихованки гуртка 

„Кераміка” Полтавського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Полтавської обласної ради (колективна робота), з роботою 

„Сонечко” (гончарство та художня кераміка). 
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Лашко Олександра, вихованка гуртка „Чарівний клубок” 

Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської 

селищної ради, з роботою „Бджілка” (в’язання спицями, гачком). 

Щербакова Марія, вихованка гуртка „Іграшки-сувеніри” Лубенської 

міської станції юних техніків і натуралістів, з роботою „Панянка” (паперова 

пластика, орігамі). 

Бабенко Радислава, вихованка гуртка „Вишивка” Великобагачанського 

Будинку творчості дітей та юнацтва виконавчого комітету Великобагачанської 

селищної ради Великобагачанського району Полтавської області, з роботою 

„Багачанська церква” (художня вишивка). 

Козкаченко Вероніка, вихованка гуртка „Намистинка” Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської 

області, з роботою „Гердан „Троянди” (бісероплетіння). 

Ємець Кіра, вихованка гуртка „Сувенір” Лохвицького міського центру 

дитячої та юнацької творчості, з роботою „Родинний оберіг” (вироби з 

природних матеріалів). 

Васильчук Тетяна, вихованка гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

„FANTASY” Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області, з роботою 

„Квітковий настрій” (валяння вовни). 

 

ІІ місце 
 

Дубовик Вероніка, Кібенко Діана, вихованки гуртка „Кераміка” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради (колективна робота), з роботою „Весняний хор” 

(гончарство та художня кераміка). 

Колбасіна Софія, вихованка гуртка „Паперопластика” Комунальної 

установи „Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської 

ради, з роботою „Великдень” (витинання). 

Потапенко Глєб, вихованець гуртка „Паперопластика” Комунальної 

установи „Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської 

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

Санніков Євгеній, вихованець гуртка „Оригамі” Кременчуцького 

міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Полтавської 

області, з роботою „Господар року 2021” (паперова пластика, орігамі). 

Бернатцька Стелла, вихованка гуртка „Оригамі – оригінальний 

конструктор” Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської 

міської ради Полтавської області, з роботою „LAPBOOK” (паперова пластика, 

орігамі). 

Накісько Іван, учень 3 класу Опорного закладу „Нехворощанський ЗЗСО 

І – ІІІ ступенів Нехворощанської сільської ради Полтавської області”, з 

роботою „Розмалюю писанку” (писанкарство). 
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Тиморська Мілана, вихованка гуртка „Дарунок” Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської області, з 

роботою „Український соловей” (вироби з природних матеріалів). 

Шевченко Софія, вихованка гуртка „Фантазія” Козельщинського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Козельщинської селищної ради, з роботою 

„Майбутнє в наших руках” (паперопластика).  

Юрчук Аріна, вихованка гуртка „Декоративні квіти” Центру дитячої та 

юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області, з роботою „Весняна фантазія” (інші техніки виконання, 

вироби з фоамірану). 

Чіп Арсеній, вихованець гуртка „Декоративно-ужиткове мистецтво” 

Градизької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Градизької селищної 

ради Кременчуцького району, з роботою „Диво квітка” (декоративний  розпис). 

 

ІІІ місце 

 

Сліпченко Максим, вихованець гуртка „Столяри-конструктори” 

Лохвицького міського центру дитячої та юнацької творчості, з роботою 

„Кухонна дощечка” (художнє різьблення по дереву). 

Саєнко Євгеній, вихованець гуртка „Кераміка” Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської області, з 

роботою „Гніздечко” (гончарство та художня кераміка). 

Сушко Ангеліна, вихованка гуртка „Сувенір” Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської області, з 

роботою „Великодні писанки” (витинання). 

Крижня Крістіна, вихованка гуртка „Паперопластика” Комунальної 

установи „Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської 

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

Рожі Максим, вихованець гуртка „Паперопластика” Комунальної 

установи „Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської 

ради, з роботою „Весняні квіти” (паперова пластика, орігамі). 

Завора Альона, вихованка гуртка „Паперопластика” Комунальної 

установи „Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської 

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

Галич Дар’я, вихованка гуртка „Паперопластика” Комунального закладу 

Зіньківська станція юних техніків Зіньківської міської ради Полтавської 

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

Щербакова Марія, вихованка гуртка „Іграшки-сувеніри” Лубенської 

міської станції юних техніків і натуралістів, з роботою „Павич” (паперова 

пластика, орігамі). 

Бернатцький Марк, вихованець гуртка „Оригамі – оригінальний 

конструктор” Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської  
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міської ради Полтавської області, з роботою „Символи рідної землі” (паперова 

пластика, орігамі). 

Воротник Аліна, вихованка гуртка „Веселі клаптики” Комунального 

закладу „Нехворощанський Будинок дитячої та юнацької творчості”, з роботою 

„Фенікс” (бісероплетіння). 

Гаряга Єлизавета, вихованка гуртка „Мʼяка іграшка” Комунальної 

установи „Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” Гадяцької міської 

ради, з роботою „Великодні курчатка” (мʼяка іграшка). 

Погрібна Дарина, вихованка гуртка „Дитяча анімація” Козельщинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської селищної ради, з 

роботою „Сова” (мʼяка іграшка). 

Бублик Данило, учень 1 класу Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Глобинської районної ради Полтавської області, з роботою 

„Ріг достатку” (вироби із солоного тіста). 

Воротник Аліна, вихованка гуртка „Забава” Комунального закладу 

„Нехворощанський Будинок дитячої та юнацької творчості”, з роботою 

„Ранковий півник” (вироби із солоного тіста). 

Басюк Анна, вихованка гуртка „Виготовлення сувенірів” Гребінківського 

Центру дитячої та юнацької творчості Гребінківської міської ради Полтавської 

області, з роботою „Парасолька” (інші техніки виконання, фоаміран, картон). 

Матвієнко Вікторія, вихованка гуртка „Виготовлення сувенірів” 

Гребінківського Центру дитячої та юнацької творчості Гребінківської міської 

ради Полтавської області, з роботою „Сувенірна ваза” (інші техніки виконання, 

джгут, фоаміран, пластик). 

Трусова Каріна, вихованка гуртка „Виготовлення сувенірів” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради, з роботою „Квітчаста парасоля” (інші техніки 

виконання, фоаміран, дріт мереживо). 

 

Вікова категорія 11-15 років 

 

І місце 
 

Шовкопляс Дар’я, вихованка гуртка „Образотворче мистецтво” 

Комунального закладу Новосанжарський будинок дитячої та юнацької 

творчості Новосанжарської селищної ради, з роботою „Дерево життя” (художнє 

різьблення по дереву). 

Веклич Марія, Липовець Марія, Іванченко Поліна, Скакун Семен, Дігтяр 

Олександр, Ніколаєв Михайло, Гармаш Анастасія, Бойко Вікторія, вихованці 

гуртка „Кераміка” Полтавського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Полтавської обласної ради (колективна робота), з роботою 

„Великодні кольори” (гончарство та художня кераміка). 

 



 

9 

 

Демченко Діана, вихованка гуртка „Весела голка” Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради, з роботою „Ведмедик Тімка” (в’язання спицями, гачком). 

Чобітько Маргарита, вихованка гуртка „Бісероплетіння” 

Великобагачанського Будинку творчості дітей та юнацтва виконавчого 

комітету Великобагачанської селищної ради Великобагачанського району 

Полтавської області, з роботою „Яблуневий сад” (бісероплетіння). 

Цемох Ірина, вихованка гуртка „Умілі ручки„ Горбівського навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітній комплекс І - ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад” Градизької селищної ради, з роботою „Маковий цвіт” 

(бісероплетіння). 

Ватуля Павло, учень 8 класу Градизької гімназії імені Героя України 

О. І. Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району, з роботою 

„Пасхальні зайчики” (мʼяка іграшка). 

Марчишинець Анна, вихованка гуртка „Мʼяка іграшка” Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради, з роботою „Дивенятко” (мʼяка іграшка). 

Унтило Ельвіра, вихованка гуртка „Умілі руки” Лохвицького міського 

центру дитячої та юнацької творчості, з роботою „Веселий зайчик” (мʼяка 

іграшка). 

Варнавська Поліна, вихованка гуртка „Веселі саморобки” Комунального 

позашкільного закладу „Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Семенівської селищної ради Кременчуцького району, з роботою „Веселі 

равлики” (мʼяка іграшка). 

Гадяка Владислава, вихованка гуртка „Весела голка” Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради, з роботою „Весняний світ” (вироби з природних матеріалів). 

Бабушина Марина, вихованка гуртка декоративно-ужиткового мистецтва 

„Чарівна майстерня” Комунального закладу „Центр дитячої та юнацької 

творчості” Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської 

області, з роботою „Моя барвиста Україна” (мозаїка з яєчної шкаралупи). 

 

ІІ місце 

 

Сахно Богдан, Штогрін Артем, вихованці гуртка „Юні друзі природи” 

Комунальної установи „Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Гадяцької міської ради (колективна робота), з роботою „Наші мотомрії” 

(художнє різьблення по дереву). 

Миценко Микита, вихованець гуртка „Художня обробка деревини” 

Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області, з роботою „Талісман удачі” 

(художнє різьблення по дереву). 
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Андрущенко Захар, вихованець гуртка „Технічний дизайн” Пирятинської 

станції юних техніків, з роботою „Коні” (художнє різьблення по дереву). 

Лисак Артем, учень 9 класу Маячківського закладу загальної середньої 

освіти І - ІІІ ступенів імені академіків Левицьких Нехворощанської сільської 

ради Новосанжарського району Полтавської області, з роботою „Пасхальна 

підставка” (художнє різьблення по дереву). 

Гуляєва Валерія, вихованка гуртка „Чарівний клубок” Козельщинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської селищної ради, з 

роботою „Єдиноріжка” (в’язання спицями, гачком). 

Пєліна Анастасія, вихованка гуртка „Чарівне мереживо” Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської 

області, з роботою „Песик” (в’язання спицями, гачком). 

Скрипник Ксенія, вихованка гуртка „Оригамі” Кременчуцького міського 

центру позашкільної освіти Кременчуцької міської ради Полтавської області, з 

роботою „Повернення додому” (паперова пластика, орігамі). 

Бутенко Софія, вихованка гуртка „Фантазія” Козельщинського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Козельщинської селищної ради, з роботою 

„Весняне диво” (паперова пластика, орігамі). 

Балюк Маргарита, вихованка гуртка „М’яка іграшка” 

Великобагачанського Будинку творчості дітей та юнацтва виконавчого 

комітету Великобагачанської селищної ради Великобагачанського району 

Полтавської області, з роботою „Кінь Юлій” (мʼяка іграшка). 

Лабутіна Софія, вихованка гуртка „Чарівні клаптики” Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської 

області, з роботою „Коала” (мʼяка іграшка).  

Каленіченко Надія, вихованка гуртка „Диво пластика” Центру дитячої та 

юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області, з роботою „Вітаміни – запорука міцного здоров’я” (вироби 

із солоного тіста). 

Грек Валерія, вихованка гуртка „Народна творчість” Комунального 

закладу „Нехворощанський Будинок дитячої та юнацької творчості”, з роботою 

„Панно „Квіткова фантазія” (інші техніки виконання, текстиль). 

 

ІІІ місце 
 

Стрикун Владислав, вихованець гуртка „Художня вишивка” Лубенської 

міської станції юних техніків і натуралістів, з роботою „Підставка для прикрас” 

(художнє різьблення по дереву). 

Яремко Марина, вихованка гуртка „Казкова скульптура” 

Великобагачанського Будинку творчості дітей та юнацтва виконавчого 

комітету Великобагачанської селищної ради Великобагачанського району 

Полтавської області, з роботою „Душа Багачанщини” (гончарство та художня 

кераміка). 
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Стьобайло Софія, вихованка гуртка „Умілі ручки„ Горбівського 

навчально-виховного комплексу „Загальноосвітній комплекс І – ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад” Градизької селищної ради, з роботою „Весела 

корівка” (в’язання спицями, гачком). 

Середа Соломія, Середа Софія, вихованки гуртка „Юні друзі природи” 

Комунальної установи „Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Гадяцької міської ради (колективна робота), з роботою „Білочки-трудівниці” 

(художня вишивка). 

Труш Максим, вихованець гуртка „Столяри-конструктори” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості, з роботою „Великодній кошик” 

(лозоплетіння). 

Лабутіна Анастасія, вихованка гуртка „Чарівні клаптики” Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради Полтавської 

області, з роботою „Царівна-жаба” (мʼяка іграшка). 

Савченко Дарина, вихованка гуртка „Квіткова фантазія” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості, з роботою „Чарівні квіти” (інші 

техніки виконання, вироби з текстильних матеріалів). 

Роменська Софія, Комунальної установи „Гадяцький Будинок дитячої та 

юнацької творчості” Гадяцької міської ради, з роботою „Зима-чарівниця” 

(вироби з солоного тіста). 

Поросюк Крістіна, учениця 6 класу Драбинівського навчально-виховного 

комплексу „Заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів – заклад 

дошкільної освіти” Драбинівської сільської ради Новосанжарського району 

Полтавської області, з роботою „Топіарій „Дерево щастя” (інші техніки 

виконання, дерево, намисто, гіпс, пластик). 

Ченакал Дарина, вихованка гуртка „Дитяча анімація” Козельщинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської селищної ради, з 

роботою „Янгол” (інші техніки виконання, іграшка у ватній техніці). 

Логінова Ангеліна, вихованка гуртка „Початкове технічне моделювання” 

Пирятинської станції юних техніків, з роботою „Квітка папороті” (вироби з 

природніх матеріалів). 

Шевченко Маргарита, вихованка гуртка „Казковий світ” Комунального 

закладу „Нехворощанський Будинок дитячої та юнацької творчості”, з роботою 

„Настуся” (народна іграшка). 

 

Вікова категорія 16-18 років 
 

І місце 
 

Ткаченко Ярина, учениця 10 класу Соколовобалківського закладу 

загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Нехворощанської сільської ради 

Новосанжарського району Полтавської області, з роботою „Бузковий цвіт” 

(Канзаші, інші техніки виконання). 
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Тесленко Олександр, учень 11 класу Градизької загальноосвітньої школи 

І – ІІІ ступенів № 1 Градизької селищної ради, Кременчуцького району, з 

роботою „Лик Святого” (інші техніки виконання, мозаїка з металевого дроту). 

 

ІІ місце 

 

Суботіна Вікторія, вихованка гуртка „Забава” Комунального закладу 

„Нехворощанський Будинок дитячої та юнацької творчості”, з роботою „На 

подушечці лежу і ковбаску з печі жду” (гончарство та художня кераміка). 

Ткаченко Ярина, учениця 10 класу Соколовобалківського закладу 

загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Нехворощанської сільської ради 

Новосанжарського району Полтавської області, з роботою „Чарівні троянди” 

(художня вишивка). 

 

У номінації „Образотворче мистецтво” 
 

Вікова категорія 6-10 років 

 

І місце 

 

Маслак Катерина, вихованка гуртка „Образотворче мистецтво” 

Комунального закладу Новосанжарський будинок дитячої та юнацької 

творчості Новосанжарської селищної ради, з роботою „Сімейне щастя” 

(образотворче мистецтво, живопис). 

Погорецька Анастасія, вихованка гуртка образотворчого мистецтва 

„Палітра” Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області, з роботою „Грайливе 

кошеня” (образотворче мистецтво, живопис). 

 

ІІІ місце 
 

Матвієнко Вікторія, вихованка гуртка „Виготовлення сувенірів” 

Гребінківського Центру дитячої та юнацької творчості Гребінківської міської 

ради Полтавської області, з роботою „Синички” (образотворче мистецтво, 

живопис). 

Невгадовська Вікторія, вихованка гуртка „Образотворче мистецтво” 

Гребінківського Центру дитячої та юнацької творчості Гребінківської міської 

ради Полтавської області, з роботою „Моя Батьківщина” (образотворче 

мистецтво, живопис). 

Давиденко Катерина, вихованка гуртка „Образотворче мистецтво” 

Комунального закладу Новосанжарський будинок дитячої та юнацької 

творчості Новосанжарської селищної ради, з роботою „Мій кіт” (образотворче 

мистецтво, живопис). 
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Карась Софія, вихованка гуртка „Образотворче мистецтво” Комунального 

закладу Новосанжарський будинок дитячої та юнацької творчості 

Новосанжарської селищної ради, з роботою „Чарівне сонце” (образотворче 

мистецтво, живопис). 

Фесюра Валерія, вихованка гуртка „Художня студія імені І. Дряпаченка” 

Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської 

селищної ради, з роботою „Панда” (образотворче мистецтво, живопис). 

Ломовський Захар, вихованець гуртка „Виготовлення сувенірів” 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради, з роботою „Час швидкоплинний” (образотворче 

мистецтво, графіка). 

 

Вікова категорія 11-15 років 

 

І місце 

 
Миколаєнко Марія, вихованка гуртка „Образотворче мистецтво” 

Комунального закладу Новосанжарський будинок дитячої та юнацької 

творчості Новосанжарської селищної ради, з роботою „Кінь” (образотворче 

мистецтво, живопис). 

Варич Вероніка, вихованка гуртка „Образотворче мистецтво” 

Комунального закладу Новосанжарський будинок дитячої та юнацької 

творчості Новосанжарської селищної ради, з роботою „Вибір мрії” 

(образотворче мистецтво, графіка). 

 

ІІ місце 

 

Пляшник Олександра, вихованка гуртка „Декоративно-прикладне 

мистецтво” Комунальної установи „Гадяцький Будинок дитячої та юнацької 

творчості” Гадяцької міської ради, з роботою „На варті миру” (образотворче 

мистецтво, живопис). 

Роменська Софія, вихованка гуртка „Декоративно-прикладне мистецтво” 

Комунальної установи „Гадяцький Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Гадяцької міської ради, з роботою „Рідний край” (образотворче мистецтво, 

живопис). 

Варнавська Поліна, вихованка гуртка „Веселі саморобки” Комунального 

позашкільного закладу „Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” 

Семенівської селищної ради Кременчуцького району, з роботою „Ой на Івана, 

ой на Купала!” (образотворче мистецтво, живопис). 

Жовтяк Анастасія, вихованка гуртка „Образотворче мистецтво” 

Комунального закладу Новосанжарський будинок дитячої та юнацької 

творчості Новосанжарської селищної ради, з роботою „Біля водоспаду” 

(образотворче мистецтво, графіка). 
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ІІІ місце 
 

Маленко Ярослава, вихованка гуртка „Художня студія 

імені І. Дряпаченка” Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості 

Козельщинської селищної ради, з роботою „Берег моря” (образотворче 

мистецтво, живопис). 

Шелемба Іванна, учениця 9 класу Лівенського навчально-виховного 

комплексу „Заклад загальної середньої освіти І – ІІ ступенів - заклад дошкільної 

освіти” Нехворощанської сільської ради Полтавської області, з роботою 

„Безтурботне дитинство” (образотворче мистецтво, графіка). 

 

Вікова категорія 16-18 років 
 

І місце 
 

Сліпко Дарія, вихованка гуртка „Образотворче мистецтво” Комунального 

закладу Новосанжарський будинок дитячої та юнацької творчості 

Новосанжарської селищної ради, з роботою „Натхнення” (образотворче 

мистецтво, батик). 

Андрієвська Катерина, вихованка гуртка „Образотворче мистецтво” 

Комунального закладу Новосанжарський будинок дитячої та юнацької 

творчості Новосанжарської селищної ради, з роботою „Літо” (образотворче 

мистецтво, графіка). 
 

ІІ місце 
 

Ярошенко Ярослав, вихованець гуртка „Юний художник” 

Великобагачанського Будинку творчості дітей та юнацтва виконавчого 

комітету Великобагачанської селищної ради Великобагачанського району 

Полтавської області, з роботою „Портрет кобзаря Федора Кушнерика” 

(образотворче мистецтво, графіка). 
 

ІІІ місце 
 

Давиденко Артем, учень 9 класу Соколовобалківського закладу загальної 

середньої освіти І - ІІІ ступенів, Нехворощанської сільської ради 

Новосанжарського району Полтавської області, з роботою „Очікування” 

(образотворче мистецтво, графіка). 

 

 

 

Директор Полтавського обласного 
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