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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

У П Р А В Л ІН Н Я  О С В ІТ И  І Н А У К И

2019 року м . Чернігів № £33

Про підсумки обласного етапу 
Всеукраїнської виставки-конкурсу 
декоративно-ужиткового і 
образотворчого мистецтва 
«Знай і люби свій край»

На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської обласної 
державної адміністрації від 05.03.2018 року № 106 «Про проведення 
обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 
і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», плану роботи 
Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва на 2018-2019 навчальний 
рік, з метою підтримки талановитих дітей та молоді, розвитку декоративно- 
ужиткового і образотворчого мистецтва в області, сприяння реалізації 
творчих задумів учнівської молоді, у березні-травні 2019 року проведено 
обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і 
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (далі -  виставка-конкурс).

За підсумками роботи журі виставки-конкурсу н а к а з у ю:

1. Нагородити дипломами переможців обласного етапу Всеукраїнської 
виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва 
«Знай і люби свій край»:

1.1. У номінації «Художнє різьблення по дереву».
Вікова категорія 6 - 1 0  років:

I місце
Удовиченка Данііла, вихованця гуртка «Виготовлення іграшок 

сувенірів» Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва, керівник 
С. Дідовець;

II місце
Харченка Івана, вихованця гуртка «Випилювання і випалювання по 

дереву» Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської 
міської ради, керівник А. Шелестовська:

і



Калашнікова Євгенія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву» 
Сновської станії юних техніків Сновської міської ради, керівник В. Кусий.

Вікова категорія 1 1 - 1 5  років :
I місце

Павлову Анну, вихованку гуртка «Різьба по дереву» Корюківського 
Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради, керівник 
J1. Ковальчук;

II місце
Іваненка Євгена, вихованця гуртка «Випилювання і випалювання по 

дереву» Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської 
міської ради, керівник А. ІПелестовська;

Романенко Валерію, вихованку гуртка «Різьба по дереву» 
Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської 
ради, керівник Л. Ковальчук;

Шурду Деніса, вихованця гуртка «Різьблення по дереву»
комунального закладу позашкільної освіти «Менська станція юних техніків» 
Менської міської ради, керівник О. 1 Іримак;

III місце
Давиденка Богдана, вихованця гуртка «Умілі ручки» комунального 

позашкільного навчального закладу «Корогіський районний Центр дитячої та 
юнацької творчості», керівник М. Давиденко;

Рубця Андрія, вихованця гуртка «Різьблення по дереву»
Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва Холминської селищної 
ради, керівник С. Халіман.

Вікова категорія 1 6 - 1 8  років:
I місце

Черняка Максима, вихованця гуртка «Різьба по дереву»
Корюківського Центру дитячої та юнацької 'творчості Корюківської міської 
ради, керівник J1. Ковальчук;

II місце
Нагорного Захара, вихованця гуртка «Художня обробка деревини» 

комунального закладу позашкільної освіти «Корогіський центр дитячої та 
юнацької творчості» Коропської селищної ради, керівник В. 1 Іапка;

колектив гуртка «Різьба по дереву» Будинку дитячої та юнацької 
творчості Сосницької селищної ради, керівник Є. Роздерій;

НІ місце
колектив гуртка «Різьба по дереву» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Сосницької селищної ради, керівник Є. Роздерій.

1.2. У номінації «Гончарство та художня кераміка».
Вікова категорія 6 - 1 0  років:



І місце
Айзенціммер Тетяну, Соловйову Олександру, вихованок гуртка 

«Художня кераміка» комунального закладу позашкільної освіти «Коропський 
центр дитячої та юнацької творчості» Коропської селищної ради, керівник 
О. Цупко;

II місце
колектив гуртка «Гончарство» комунального закладу позашкільної 

освіти «Менська станція юних техніків» Менської міської ради, керівник
0 . Луцук;

III місце
Худенка Єгора, вихованця гуртка «Гончарство» Прилуцького міського 

Центру науково-технічної творчості молоді Прилуцької міської ради, 
керівник С. Ратинський;

ГІрибиль Регіну, вихованку гуртка «Гончарство» Ріггкинського
районного Центру дитячої та юнацької творчості, керівник JL Луцький.

Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:
I місце

Кваснікова Богдана, вихованця гуртка «Художня кераміка» 
комунального закладу позашкільної освіти «Коропський центр дитячої та 
юнацької творчості» Коропської селищної ради, керівник О.І Іупко;

ГІустову Анастасію, вихованку гуртка «Гончарство» Чернігівського 
обласного Центру науково-технічної'творчості учнівської молоді, керівник 
Р. Степаненко;

II місце
Коленіченка Богдана, вихованця гуртка «Гончарство» Чернігівського 

обласног о Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник
1. Кришталь;

Бикова Івана, вихованця гуртка «Художня кераміка» комунального 
закладу позашкільної освіти «Менський центр дитячої та юнацької 
творчості» Менської міської ради, керівник О. Луцук;

III місце
Швеції Катерину, вихованку гуртка «Художня кераміка» комунального 

закладу позашкільної освіти «Коропський центр дитячої та юнацької 
творчості» Коропської селищної ради, керівник О. І іупко:

Бикова Івана, вихованця гуртка «Художня кераміка» комунального 
закладу позашкільної освіти «Менський центр дитячої та юнацької 
творчості» Менської міської ради, керівник О. Луцук.

Вікова категорія 1 6 -  18 років:
І місце

Слінька 11 і кічу, вихованця гуртка «Гончарство» Чернігівського 
обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник 
І. Кришталь;

З



II місце
колектив гуртка «Гончарство» комунального закладу позашкільної 

освіти «Менська станція юних техніків» Менської міської ради, керівник 
О. Луцук.

1.3. У номінації «В ’язання спицями, гачком».
Вікова категорія 6 - 1 0  років:

I місце
Піщанську Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Ніжинської станції юних техніків Ніжинської міської ради, керівник 
О. Нечваль;

колектив гуртка «В ’язання гачком» комунального закладу «Носівський 
Будинок дитячої та юнацької творчості» Носівської міської ради, керівник 
С. Трейтяк;

II місце
Ткач Вікторію, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва Холминської селищної 
ради, керівник Н. Калябіна;

Лозбень Єлизавету, вихованку гуртка «Оберіг» Центру дитячої та 
юнацької творчості Городнянської міської ради, керівник О. Будник;

III місце
Білоус Олександру, вихованку гуртка «Оберіг» Центру дитячої та 

юнацької творчості Городнянської міської ради, керівник О. Будник;
Радченко Анастасію, вихованку гуртка «Сувенірний» комунального 

закладу позашкільної освіти «Менський центр дитячої та юнацької 
творчості» Менської міської ради, керівник І. Дубницька.

Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:
I місце

колектив гуртка «В ’язання» Чернігівського обласного Центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді, керівник О. Макаренко;

Дідович Діану, Личуху Марину, вихованок гуртка «В ’язання гачком» 
Чернігівського обласного Центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді, керівник О. Макаренко;

Гриченко Анастасію, вихованку гуртка «В ’язання» комунального 
закладу позашкільної освіти «Менська станція юних техніків» Менської 
міської ради, керівник Ю. Євус;

II місце
Перепадисту Крістіну, вихованку гуртка «Сувенірний» комунального 

закладу позашкільної освіти «Менський центр дитячої та юнацької 
творчості» Менської міської ради, керівник І. Дубницька;

Никоненко Софію, вихованку гуртка «В ’язання» Куликівського центру 
позашкільної освіти Куликівської селищної ради, керівник О. Шемендюк;
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Зборщик Анастасію, вихованку гуртка «М ’яка іграшка» комунального 
закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» 
Семенівської міської ради, керівник О. Величенко;

III місце
Кульбаку Ірину, вихованку гуртка «В ’язання» Чернігівського обласного 

Центру науково -  технічної творчості учнівської молоді, керівник 
О. Макаренко;

Шульгу Дарину, вихованку гуртка «Чарівний клубочок» Будинку 
дитячої та юнацької творчості Ічнянської міської ради, керівник В. Калайда.

Вікова категорія 1 6 - 1 8  років:
І місце

Лопатку Оксану, вихованку гуртка «В ’язання спицями та гачком» 
комунального позашкільного навчального заклад}' «Коропський районний 
Центр дитячої та юнацької творчості», керівник Г. Кузьмснко.

1.4. У номінації «Витинання».
Вікова категорія 6 - 1 0  років:

I місце
колектив гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» Чернігівського 

обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник 
JI. Клименок;

II місце
Ананка Володимира, вихованця гуртка «І Іочаткове технічне 

моделювання» Сновської станції юних техніків Сновської міської ради, 
керівник О. Ананко;

Куценка 'Гимура, вихованця гуртка «Паперові фантазії» Центру дитячої 
та юнацької творчості Сновської міської ради Сновського району, керівник 
К. Красільнікова;

III місце
Моцак Дарину, вихованку гуртка «Умійко» Бобровицького закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої творчості» Бобровицької міської ради, 
керівник 11. Денисюк;

Данькевич Дарину, вихованку гуртка «Умійко» Бобровицького закладу 
позашкільної освіти «Центр дитячої творчості» Бобровицької міської ради, 
керівник II. Денисюк.

Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:
I місце

Тимко Анну, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського 
Будинку дітей та юнацтва І Ііжинської міської ради, керівник ІО. Хоменко;

II місце
Тимко Анну, вихованку гуртка «Творча майстерня» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради, керівник 10. Хоменко;
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Чугуєву Анастасію, вихованку гуртка «Творча майстерня» 
Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради, керівник 
10. Хоменко;

III місце
Куценка Павла, вихованця гуртка «Паперові фантазії» Центру дитячої 

та юнацької творчості Сновської міської ради, керівник К. Красільнікова.
Вікова категорія 1 6 - 1 8  років:

I місце
Назаренка Дмитра, виховання творчої майстерні «Креативне 

рукоділля» Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради, 
керівник М. Гордієнко;

II місце
Герасименко Олену, вихованку гуртка «Витинанки» комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр ди тячої та юнацької творчості» 
Ніжинської районної ради, керівник I I. Євенко.

1.5. У номінації «Художня вишивка».
Вікова категорія 6 - 1 0  років:

I місце
Ковальчук Анну, вихованку гуртка «Українська народна вишивка» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва, керівник С. Дем'яненко;
II місце

Михайлепко Ангеліну, Кузору Ангеліну, вихованок гуртка «Народні 
ремесла» комунального закладу позашкільної освіти «І Цитр дитячої та 
юнацької творчості» Семенівської міської ради, керівник О. Селюкова;

III місце
Ярешко Ольгу, вихованку гуртка «Майстерня декору» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради, керівник О. Ярешко.
Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:

I місце
Борецьку Анастасію, вихованку гуртка «Українська народна вишивка» 

Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва, керівник С. Дем'яненко;
Дзюбу Дарину, вихованку гуртка «Конструювання» комунального 

закладу «І Іосівська станція юних техніків», керівник С. Лавреха;
Коваленко Злату, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» гуртка «Юний художник» Центру 
творчості дітей та юнацтва 1 Ірилуцької міської ради, керівник 11. І Чигань;

II місце
Воскресенську Гвеліну, вихованку гуртка «Художня вишивка» 

Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької творчості, керівник
В. Луцька;

Скидан Наталію, вихованку гуртка «Українська народна вишивка» 
Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва, керівник С. Д ем ’яненко;

б



Кривець Лілію, вихованку гуртка «Художня вишивка» комунального 
закладу «Носівський Будинок дитячої та юнацької творчості», керівник 
О. Дмитрієнко;

III місце
Осадчу Катерину, вихованку гуртка «В ’язання гачком» Центру динячої 

та юнацької творчості Городняиської міської ради, керівник О. Будник;
Лесенко Юлію, вихованку гуртка «Умійко» Бобровицького закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої творчості» Бобровицької міської ради, 
керівник 11. Денисюк.

Вікова категорія 1 6 -  18 років:
І місце

Гнин Євгенію, вихованку гуртка «Секрети рукоділля» комунального 
позашкільного навчального закладу «Коронський районний І І,ентр дитячої та 
юнацької творчості», керівник ІО. Шупрудько.

1.6. У номінації «Народна лялька».
Вікова категорія 6 - 1 0  років:

I місце
Марченко Анастасію, вихованку гуртка «Майстерня декору» 

Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради, керівник 
О. Ярешко;

II місце
Татарчук Марію, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 

комунального закладу «Ноеівська станція юних техніків», керівник М.Рудюк;
Данині Єлизавету, Костецьку Софію, вихованок гуртка «Народна 

лялька» Ховмівської загальноосвітньої ніколи ІЛІ ступенів Комарівської 
сільської ради Бортнянського району, керівник В. Слинько;

III місце
ІПенгсрей Ольгу, вихованку гуртка «Дизайн одягу» Козелецького 

будинку творчості дітей та юнацтва, керівник С. Дідовець;
Юрченко Марію, вихованку гуртка «Майстерня творчості» Бахмацького 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості, керівник JI. Ткаченко.
Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:

I місце
Потій ко Аліну, Назарову Осенію, вихованок гуртка «Дивосвіт» 

комунального закладу позашкільної освіти «Коронський Центр дитячої та 
юнацької творчості» Коропської селищної ради ради, керівник О. 1 Іугіко;

Денисюк Анастасію, вихованку гуртка «Умійко» Бобровицького 
закладу позашкільної освіти «І Цитр дитячої творчості» Бобровицької міської 
ради, керівник 11. Денисюк;

II місце
Черноног Вікторію, вихованку гуртка «Чарівні ручки» районного 

Будинку школяра Прилуцької районної ради, керівник О. Кураленко;

7



Шубіну Ольгу, вихованку гуртка «Чарівні ручки» районного Будинку 
школяра Прилуцької районної ради, керівник О. Кураленко;

III місце
Лесик Анну, вихованку гуртка «Чарівні ручки» районного Будинку 

школяра Прилуцької районної ради, керівник О. Кураленко;
Штупун Олену, вихованку гуртка «Культура рідного краю» 

комунального позашкільного навчального закладу «Будинок школяра 
Чернігівської районної ради Чернігівської області», керівник І. Кононович.

Вікова категорія 1 6 - 1 8  років:
І місце

Спутай Вікторію, вихованку гуртка «Дизайн одягу» Куликівського 
центру позашкільної освіти Куликівської селищної ради, керівник О. Спутай.

1.7. У номінації «М ’яка іграшка».
Вікова категорія 6 - 1 0  років:

I місце
Панченко Єву, вихованку гуртка «Декор» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Срібнянської селищної ради, керівник І. Панченко;
Халабуду Євгенію, Постол Софію, вихованок гуртка «Моделювання 

іграшок-сувенірів» комунального закладу «Носівський Будинок дитячої та 
юнацької творчості» Носівської міської ради, керівник Г. Ременюк;

II місце
Клименко Ірину, вихованку гуртка «Веселкова майстерня» 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Варвинської 
селищної ради, керівник С. Скнарь;

III місце
Грабовець Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок- 

сувенірів» Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької творчості, 
керівник Н. Землянська.

Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:
І місце

Супрун Софію, вихованку гуртка «М ’яка іграшка» Бобровицького 
закладу позашкільної освіти «Центр дитячої творчості» Бобровицької міської 
ради, керівник Н. Денисюк;

II місце
Супрун Анну, вихованку гуртка «Іграшки та сувеніри» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Срібнянської селищної ради, керівник 
А. Сидоренко;

Верещако Анну, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» 
комунального закладу позашкільної освіти «Менська станція юних техніків» 
Менської міської ради, керівник 3. Нестеренко;
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III місце
Алєксейченко Євгенію, вихованку гуртка «Шляхетна панночка» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Ічнянської міської ради, керівник 
JI. Огієнко;

Гаврись Дарину, вихованку гуртка «М ’яка іграшка» Бахмацького 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості, керівник Т. Нестеренко;

Фесюн Ірину, вихованку гуртка «М 'яка іграшка» Бобровицького 
закладу позашкільної освіти «Центр дитячої творчості» Бобровицької міської 
ради, керівник Н. Денисюк.

1.8. У номінації «Вироби з тіста».
Вікова категорія 6 - 1 0  років:

I місце
Ладигіна Нікіту, вихованця гуртка «Тістопластика» Чернігівського 

обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник
Н. Ладигіна;

Жиліну Анну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 
«Тістопластика» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник 
О. Сфіц;

II місце
Жиліну Анну, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Тістопластика» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник 
О. Єфіц;

Бобер Вероніку, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 
«Тістопластика» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник 
О. Єфіц;

III місце
Кирієнко Марину, вихованку гуртка «Чарівне тісто» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник Ю. Третяк.
Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:

І місце
1 Іетренко Олександру, вихованку гуртка «Фантазія плюс» 

комунального позашкільного навчального закладу «Остерський будинок 
творчості дітей та юнацтва», керівник Є. Ковченко;

Мирко Аліну, вихованку гуртка «Фантазія плюс» комунального 
позашкільного навчального закладу «Остерський будинок творчості дітей та 
юнацтва», керівник Є. Ковченко;

Божок Діану, вихованку гуртка «Фантазія плюс» комунального 
позашкільного навчального закладу «Остерський будинок творчості дітей та 
юнацтва», керівник Є. Ковченко;

11 місце
Лисицю Софію, вихованку гуртка «Чарівне тісто» Чернігівського 

обласного І Іалацу дітей та юнацтва, керівник 10. Третяк;
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Шульгу Дмитра, вихованця гуртка «Чарівне тісто» Чернігівського 
обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник ІО. Третяк;

III місце
Патук Варвару, вихованку «Зразкового художнього колективу» гуртка 

«Тістопластика» Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник 
О. Єфіц;

Гайдук Валерію, вихованку гуртка «Тістопластика» Сновської станції 
юних техніків Сновської міської ради, керівник Т. Петрова;

Лопаті ну Олександру, вихованку гуртка «Тістопластика» Ріпкинського 
районного Центру дитячої та юнацької творчості, керівник А. Біб.

Вікова категорія 1 6 - 1 8  років:
I місце

Кошову Анну, вихованку гуртка «Фантазія плюс» комунального 
позашкільного навчального закладу «Остерський будинок творчості дітей та 
юнацтва», керівник С. Ковченко;

II місце
Криволап Маргариту, вихованку гуртка «Вітрила творчості» Центру 

дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради, керівник 
О. Скотаренко;

III місце
Абрамову Єлизавету вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

Сновської станції юних техніків Сновської міської ради, керівник С. Гіленок.

1.9. У номінації «Декоративний розпис, народний живопис».
Вікова категорія 6 - 1 0  років:

I місце
Лабурець Катерину, вихованку гуртка «Художній розпис» 

комунального закладу «Обласний центр народної творчості» Чернігівської 
обласної ради, керівник М. Ваценко;

Кльову Діану, вихованку гуртка «ГІетриківський розпис» 
Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської 
ради, керівник О. Муха;

II місце
Дробота Владислава, вихованця гуртка «Художній розпис» 

комунального закладу «Обласний центр народної творчості» Чернігівської 
обласної ради, керівник М. Ваценко;

III місце
Потапенко Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 

Ніжинського Будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради, керівник 
Р. Коросько;

Дідок Олену, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Ніжинського 
Будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради, керівник Р. Коросько.
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Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:
I місце

Лисюк Лину, вихованку гуртка «Юний митець» комунального закладу 
позашкільної освіти «Корейський Центр дитячої та юнацької творчості» 
Коропеької селищної ради, керівник 11. Лавренова;

Коненко Валерію, вихованку гуртка «І Іетриківський розпис» 
Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської 
ради, керівник О. Муха;

Єфименко Єлизавету, вихованку гуртка «1 Іетриківський розпис» 
Центру дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради, керівник 
Т. Корінь;

Лук’яненко Олександру, вихованку гуртка «Декоративний розпис» 
Рігікинського районного Центру дитячої та юнацької творчості, керівник
С. Будник;

II місце
Абрамкіну Вікторію, вихованку гуртка «Юний митець» комунального 

закладу позашкільної освіти «Корогіський І Цитр дитячої та юнацької 
творчості» Коропеької селищної ради, керівник II. Лавренова;

Лисюк Анну, вихованку гуртка «Юний митець» комунального закладу 
позашкільної освіти «Корогіський Центр дитячої та юнацької творчості» 
Коропеької селищної ради, керівник 11. Лавренова;

Єременко Юлію, вихованку гуртка «1 Іетриківський розпис»
Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської 
ради, керівник О, Муха;

Атрошенко Анастасію, вихованку гуртка «Моделювання іграшок- 
еувенірів» Городнянської станції юних техніків Городиянської міської ради, 
керівник Л. 11Іулдик;

III місце
Барсук Поліну, вихованку гуртка «1 Іетриківський розпис»

Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської 
ради, керівник О. Муха; <

Седячко Аліну, вихованку гуртка «Художній розпис» комунального 
закладу «Обласний центр народної творчості» Чернігівської обласної ради, 
керівник М. Ваценко;

Висоцьку Анастасію, вихованку гуртка «Юний митець» комунального 
закладу позашкільної освіти «Корогіський Центр дитячої та юнацької 
творчості» Коропеької селищної ради, керівник I I. Лавренова.

Вікова категорія 1 6 - 1 8  років:
І місце

Давидкевич Аліну, вихованку гуртка «Юний митець» комунального 
закладу позашкільної освіти «Корогіський Центр дитячої та юнацької
творчості» Коропеької селищної ради, керівник Н. Лавренова;
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II місце
Менську Олександру, вихованку гуртка «Петриківський розпис» 

Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської 
ради, керівник О. Муха;

III місце
Давидкевич Аліну, вихованку гуртка «Юний митець» комунального 

закладу позашкільної освіти «Корогіський Центр дитячої та юнацької 
творчості» Коропської селищної ради, керівник Н. Лавренова.

1.10. У номінації «Бісероплетіння».
Вікова категорія 6 - 1 0  років:

I місце
Сизоненко Валерію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» комунального 

закладу позашкільної освіти «Менська станція юних техніків» Менської 
міської ради, керівник ІО. Євус;

Козлову Анну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Чернігівського 
обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник
Н. Вітченко;

Заяць Катерину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Сновської станції 
юних техніків Сновської міської ради, керівник С. Гіленок;

II місце
Хочину Анастасію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Ріпкинського 

районного 1 Цитру дитячої та юнацької творчості, керівник О. Логінова;
Гладку Катерину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Сосницької селищної ради, керівник Н. Воробей;
III місце

Гладку Катерину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Будинку дитячої 
та юнацької творчості Сосницької селищної ради, керівник її. Воробей;

Оніщенка Богдана, вихованця гуртка «Бісерне сяйво» Центру творчості 
дітей та юнацтва І Ірилуцької міської ради, керівник С. Дорошенко.

Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:
I місце

Абрамову Слизавету, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Сновської 
станції юних техніків Сновської міської ради, керівник С. Гіленок;

Хвостенко Катерину, вихованку студії дизайну та декору «Креатив» 
Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник ІО. Патук;

II місце
Ляліну Вероніку, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Центру дитячої 

та юнацької творчості Новгород - Сіверської міської ради, керівник 
JI. Атрощенко;

Комар Марину, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Новгород- 
Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сі верської 
міської ради, керівник Л. Атрощенко;
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Ill місце
М ітен к о  Ангеліну, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Сновської 

станії юних техніків Сновської міської ради, керівник С. Гіленок;
Іванову Марію, вихованку гуртка «Джерело подарунків» Ніжинського 

Будинку дітей та юнацтва І Ііжинської міської ради, керівник І. Сачек.

1.11. У номінації «Паперова пластика та ормгамі».
Вікова категорія 6 - 1 0  років:

I місце
Решотку Алісію, вихованку гуртка «Оригамі» комунального закладу 

позашкільної освіти «Менська станція юних техніків» Менської міської ради, 
керівник Н. Ткаченко;

Білу Софію, вихованку гуртка «Квілінг» Центру дитячої та юнацької 
творчості Г'ороднянської міської ради, керівник ІО. Шматок;

II місце
колектив гуртка «ГІаперопластика» Козелецького будинку творчості 

дітей та юнацтва, керівник М. Чорна;
Сухотського Данила, вихованця гуртка «Оригамі» комунального 

закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» 
Ссменівської міської ради, керівник Т. Криштона;

111 місце
Ковальову Каріну, вихованку гуртка «Віночок творчості» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Сосницької селищної ради, керівник
А. Андрійченко;

Зорко Марію, Покрамцову Поліну, вихованок гуртка «Усмішка» 
Центру дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради, керівник 
О. Скотарем ко.

Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:
І місце

Харченко Ольгу, вихованку творчої майстерні «Креативне рукоділля» 
Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради, керівник 
М. Гордієнко;

Ковшик Анну, вихованку гуртка «І Іагіероплаетика» Иовгород- 
Сіверського Центру дитячої га юнацької творчості Новгород-Сіверської 
міської ради, керівник В. Салабута В;

II місце
Матюху Олександру, вихованку гуртка «ГІаперопластика» 

Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської 
ради, керівник Т. Богданюк;

Милейко Свгенію, вихованку гуртка «ГІаперопластика» Корюківського 
Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради, керівник 
Т. Богданюк;
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III місце
Міщенко Ангеліну, вихованку гуртка «Паперова пластика» Сновської 

станції юних техніків Сновської міської ради, керівник С. Пленок;
Терещенко Юлію, вихованку гуртка «Паперопластика» Холминського 

Будинку творчості дітей та юнацтва Холминської селищної ради, керівник
Н. Терещенко.

1.12. У номінації «Ізонитка».
Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:

І місце
Моцар Тетяну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Сновської 

станції юних техніків Сновської міської ради, керівник Л. Г ромадська.
Вікова категорія 1 6 - 1 8  років:

I місце
Антипенко Ірину, вихованку творчої майстерні «Чарівниця» Центру 

творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради, керівник І. Тимченко;
II місце

Дрожанікову Анастасію, вихованку гуртка «Фантазія плюс» 
комунального позашкільного навчального закладу «Остерський будинок 
творчості дітей та юнацтва» Остерської міської ради, керівник С. Ковченко;

III місце
П ’яту Вікторію, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» 

комунального позашкільного навчального закладу «Будинок школяра 
Чернігівської районної ради Чернігівської області», керівник М. Грабовець.

1.13. У номінації «Вироби з природних матеріалів».
Вікова категорія 6 - 1 0  років:

I місце
Школік Софію, вихованку гуртка «Юний флорист» Сновської станції 

юних техніків Сновської міської ради, керівник JI. Громадська;
II місце

Мель Свгенію, вихованку гуртка «Мозаїка» Холминського Будинку 
творчості дітей та юнацтва Холминської селищної ради, керівник 
її. Терещенко;

Брагаш Аріанну, вихованку гуртка «Народна творчість» Талалаївського 
Центру дитячої та юнацької творчості Талалаївської селищної ради, керівник 
Р. ГІівторацька;

III місце
Кравцова Дмитра, вихованця гуртка «Чарівна соломка» комунального 

закладу «Коропський Центр дитячої та юнацької творчості» Коропської 
селищної ради, керівник І. Приходько;

Канюку .Ярослава, вихованця гуртка «Фітодизайн» Ніжинського 
Будинку дітей та юнацтва Ніжинської міської ради, керівник JT Петренко.
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1 місце
1 Ієхову Крістіну, вихованку гуртка «Дизайн» Ніжинської станції юних 

техніків Ніжинської міської ради, керівник О. Пасечніченко;
II місце

Петренко Аліну, вихованку гуртка «Фітодизайн» Деснянського 
позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» 
Деснянської селищної ради, керівник О. 1 Іівторацька:

III місце
Г'уньку Ольгу, вихованку гуртка «Фітодизайн» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Ічнянської міської ради, керівник Л. Огієнко;
Міщенко Олександру, вихованку гуртка «Майстерня умільців» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Ічнянської міської ради, керівник
В. Калайда.

Вікова категорія 1 6 -  18 років:
І місце

Семенах Вікторію, вихованку гуртка «Майстерня умільців» Будинку 
дитячої та юнацької творчості Ічнянської міської ради, керівник В. Калайда.

1.14. У номінації «Вироби з соломи».
Вікова категорія 6 -  10 років:

I місце
Г'ром Аліну, вихованку гуртка «Творча майстерня» комунального 

позашкільного навчального закладу «Березнянський будинок дитячої та 
юнацької творчості» Менської районної ради, керівник М. Шумна;

II місце
І Ідгмбалюк Софію, вихованку гуртка «Аплікація соломкою» 

Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької творчості, керівник 
О. Вороніна;

III місце
Бичек Дениса, вихованця гуртка «Аплікація з соломки» комунального 

закладу позашкільної освіти «Менська станція юних техніків» Менської 
міської ради, керівник О. Всрбицька;

Пархоменко Анну, вихованку гуртка «Початкове технічне 
моделювання» Городнянської станції юних техніків Г'ороднянської міської 
ради, керівник 11. Лось.

Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:
І місце

Нагорну Аліну, вихованку гуртка «Аплікація з соломки» комунального 
закладу позашкільної освіти «Менська станція юних техніків» Менської 
міської ради, керівник О. Вербицька;

Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:
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II місце
Броварника Михайла, вихованця гуртка «Аплікація із соломки» 

Борзнянського районного Будинку дитячої та юнацької творчості, керівник
О. Пилипенко;

III місце
Петренко Олександру, вихованку гуртка «Фантазія плюс»

комунального позашкільного навчального закладу «Остерський будинок 
творчості дітей та юнацтва», керівник С. Ковченко.

Вікова категорія 1 6 - 1 8  років:
I місце

Дрожанікову Анастасію, вихованку гуртка «Фантазія плюс»
комунального позашкільного навчального закладу «Остерський будинок 
творчості дітей та юнацтва», керівник С. Ковченко;

II місце
Дрожанікову Анастасію, вихованку гуртка «Фантазія плюс»

комунального позашкільного навчального закладу «Остерський будинок 
творчості дітей та юнацтва», керівник С. Ковченко;

III місце
Товсту Анну, вихованку гуртка «Аплікація з соломки» комунального 

закладу позашкільної освіти «Менська станція юних техніків» Менської 
міської ради, керівник О. Вербицька.

1.15. У номінації «Вироби з шкіри».
Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:

І місце
Карацубу Карину, вихованку гуртка «Художня обробка шкіри»

Чернігівського обласного Центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді, керівник О. Петренко;

колектив гуртка «Художня обробка шкіри» Чернігівського обласного 
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник О. Петренко.

•J5*

1.16. У номінації «Писанкарство».
Вікова категорія 6 - 1 0  років:

І місце
Бібу Дарію, вихованку гуртка «Писанкарство» Центру дитячої та 

юнацької творчості Сновської міської ради, керівник Т. Корінь.

1.17. У номінації «Інші техніки виконання».
Вікова категорія 6 - 1 0  років:

І місце
Буленок Софію, вихованку гуртка «Тістопластика» Чернігівського 

обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник 
Т. Чоботар;
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Лагай Катерину, вихованку гуртка «І Іапероплетіння» Чернігівського 
обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник
10. Чередниченко;

ІІІколік Софію, вихованку гуртка «Юний флорист» Сновської станції 
юних техніків Сновської міської ради, керівник Л. Громадська;

II місце
Коротку Катерину, вихованку гуртка «Умілі ручки» комунального 

закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» 
Семенівської міської ради, керівник О. Величенко;

Репняка С гора, вихованця гуртка «Бісероплетінпя» Сновської станції 
юних техніків Сновської міської ради, керівник С. Гіленок;

Резніченка Максима, вихованця гуртка «Майстерня умільців» Будинку 
дитячої та юнацької творчості Ічнянської міської ради, керівник В. Калайда;

III місце
колектив гуртка «Моделювання іграпіок-сувенірів» Чернігівського 

обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник
0 . Лукашенко;

Серову Дарину, вихованку гуртка «Сувеніри» Центру творчості дітей 
та юнацтва Прилуцької міської ради, керівник А. Волик;

Вовк Слизавету, вихованку гуртка «Майстерня творчості» Будинку 
дитячої та юнацької творчості Сосницької селищної ради, керівник 
Т. Роздерій.

Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:
I місце

Коваленко Олександру, Шимко Марію, вихованок гуртка «Рукоділля» 
комунального позашкільного навчального закладу «Остерський будинок 
творчості дітей та юнацтва», керівник Т. ІОша;

Акулініч Яну, вихованку гуртка «Початкове технічне моделювання» 
Городнянської станції юних техніків 1 ороднянської міської ради, керівник
Н. Пилипенко;

II місце
Іванову Карину, вихованку гуртка «Сучасні' прикладні мистецтва» 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник Л. Шевцова;
Бойко Ілону, вихованку гуртка народної творчості «Седнів фантазує» 

комунального позашкільного навчального закладу «Будинок школяра 
Чернігівської районної ради Чернігівської області», керівник С. Черниш;

III місце
Мотору Олену, Ваник Анну, вихованок гуртка «М 'яка іграшка» 

комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 
творчості» Семенівської міської ради, керівник О. Величенко;

колектив гуртка «Конструювання швейних виробів» Чернігівського 
обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, керівник
1. ГІорфентьєва.
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I місце
Богдан Анастасію, вихованку гуртка «Лозоплетіння» Городнянської 

станції юних техніків Городнянської міської ради, керівник Н. Лось;
Старовойта Владислава, вихованця гуртка «Сувенірна майстерня» 

комунального позашкільного навчального закладу «Коропський районний 
Центр дитячої та юнацької творчості», керівник О. Баранов;

II місце
Савченко Катерину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

комунального закладу позашкільної освіти «Менська станція юних техніків» 
Менської міської ради, керівник 'І'. Костюк;

III місце
Курбак Аліну, вихованку гуртка «Народні ремесла» Холминського 

Будинку творчості дітей та юнацтва Холминської селищної ради, керівник 
А. Мель.

1.18. У номінації «Графіка».
Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:

1 місце
Анікіну Марію, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» гуртка «Веселка» Центру творчості 
дітей та юнацтва Прилуцької міської ради, керівник Л. Сидоренко;

Патук Варвару, вихованку студії «АРТ-дизайн» Чернігівського 
обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник О. Сфіц.

Вікова категорія 1 6 - 1 8  років:
І місце

Качкарду Вікторію, вихованку гуртка «Світ краси» Куликівського 
центру позашкільної освіти Куликівської селищної ради, керівник 
Г. Качкарда.

1.19. У номінації «Живопис». І*'
Вікова категорія 6 - 1 0  років:

1 місце
Журман Катерину, вихованку студії «АРТ-дизайн» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник О. Сфіц;
Синицю Гліба, вихованця студії «АРТ-дизайн» Чернігівського 

обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник О. Сфіц;
Шафаренко Поліну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Арт- 

студія» комунального позашкільного навчального закладу «Будинок 
школяра Чернігівської районної ради Чернігівської області», керівник
А. Черниш;

Вікова категорія 1 6 - 1 8  років:



II місце
Дубатовк Катерину, вихованку гуртка «ХОІІІ» комунального закладу 

«Обласний центр народної творчості» Чернігівської обласної ради, керівник
11. Войстрикова;

III місце
ГІєшу Вероніку, вихованку «Зразкового художнього колективу» студії 

образотворчого мистецтва «Палітра» гуртка «Юний художник» Центру 
творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради, керівник Н. І Чигань.

Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:
I місце

Шклярову Софію, вихованку гуртка «Прикладні мистецтва» 
Ріпкинського районного Центру дитячої та юнацької творчості, керівник
В. Д ем ’яненко;

II місце
Олещенко Катерину, вихованку «Зразкового художнього колективу» 

образотворчої студії «Малюнок та живопис» Чернігівського обласного 
Палацу дітей та юнацтва, керівник Е. Красний:

III місце
Коноплю Софію, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» 

комунального закладу «Носівська станція юних техніків», керівник
А. Кратко.

Вікова категорія 1 6 - 1 8  років:
I місце

Антипенко Ірину, вихованку «Зразкового художнього колективу» 
студії образотворчого мистецтва «Палітра» гуртка «Юний художник» І Цитру 
творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради, керівник Н. І Чигань;

II місце
Отроіпа Максима, вихованця гуртка «Живопис» комунального закладу 

позашкільної освіти «Коропський Центр дитячої та юнацької творчості» 
Коропської селищної ради, керівник А. Квасніков;

III місце <
Буряк Наталію, вихованку гуртка «Чарівна палітра» комунального 

позашкільного навчального закладу «Коропський районний Центр дитячої та 
юнацької творчості», керівник С. Уколенко.

1.20. У номінації «Батик».
Вікова категорія 1 1 - 1 5  років:

І місце
Іващенко Віталіну, вихованку гуртка «Живопис та графіка» 

Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, керівник О. Никипорець;
II місце

І Ірокоп Іванну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» 
комунального закладу «Носівський Будинок дитячої та юнацької творчості» 
Носівської міської ради, керівник А. Талалаївська.
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2. Директору Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва 
(І. Мельниченко):

2.1. Організувати та здійснити нагородження переможців виставки- 
конкурсу.

2.2. Направити роботи, які зайняли призові місця в обласному етапі 
виставки-конкурсу, для участі у Всеукраїнській виставці-конкурсі 
декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 
край».

3. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендацій органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

3.1. Проаналізувати інформацію щодо результатів проведення 
обласного етапу Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 
і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край».

3.2. Розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, 
які підготували переможців обласного етапу Всеукраїнської виставки- 
конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби 
свій край».

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.

Н а ч а л ь н щ Г Д / ^  М. КОНОПАЦЬКИИ
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Додаток
до наказу начальника Управління 
освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації

2019 № ^  3 3_______

ІНФОРМАЦІЯ 
щодо результатів проведення обласного етапу

Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 
і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»

Обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно- 
ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 
проводиться щорічно з метою підведення підсумків роботи гуртків, 
творчих об ’єднань декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва, 
сприяння реалізації творчих задумів, залучення учнівської молоді до 
відкриття і розуміння прекрасного у навколишньому середовищі, 
пробудження у дітей та молоді поваги до національної культурної 
спадщини.

У виставці-конкурсі взяли участь вихованці гуртків художньо- 
естетичного та художньо-технічного напрямів закладів позашкільної 
освіти області. На розгляд журі представлено 507 робіт, виконаних у 
різних техніках образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. 
Збільшилась кількість робіт, поданих у номінаціях: «Витинання»,
«Народна лялька», «Декоративний розпис, народний живопис», 
«Бісероплетіння», «Вироби з соломи» та «Живопис». Найбільшою 
кількістю робіт відзначилась номінація «Інші техніки виконання».

Разом з тим, мала кількість робіт, представлених у номінаціях 
«Вироби з шкіри», «Писанкарство», «Лозоплетіння», «Ізонитка», «Батик», 
«Графіка», «Природні матеріали», засвідчує занепад цих напрямів дитячої 
творчості у районних закладах. Порівняно з минулим роком погіршилась 
якість робіт, представлених у номінації «Художнє різьблення по дереву».

Юні митці закладів позашкільної освіти продемонстрували 
креативність та художній талант у роботах, виконаних в різних техніках та 
стилях із використанням природних матеріалів. В більшості робіт 
відчувається багата дитяча фантазія та любов до мистецтва.

Високий художній рівень виконаних робіт продемонстрували 
гуртківці Будинку дитячої та юнацької творчості Сосницької селищної 
ради (директор Дейнеко Л.В.), Бобровицького закладу позашкільної освіти 
«Центр дитячої творчості» Бобровицької міської ради (директор Костенко 
Л.О.), комунального закладу позашкільної освіти «Коропський Центр 
дитячої та юнацької творчості» Коропської селищної ради (директор 
Куніцина О.В),
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комунального закладу позашкільної освіти «Менська станція юних 
техніків» Менської міської ради (директор Чорний В.І.), комунального 
позашкільного навчального закладу «Будинок школяра Чернігівської 
районної ради Чернігівської області» (директор Коханевич С.П.), 
комунального позашкільного навчального закладу «Остерський будинок 
творчості дітей та юнацтва» Остерської міської ради (директор Косюк 
Т.І.), Корюківського Центру дитячої та юнацької творчості Корюківської 
міської ради (директор Іваненко В.Г.), Ріпкинського районного Центру 
дитячої та юнацької творчості (директор Лях Т.М.), Сновської станції 
юних техніків Сновської міської ради (директор Коршун В.В.), Центру 
дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради (директор 
Скотаренко Н.В.), Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва 
(директор Мельниченко І.О.), Чернігівського обласного центру науково- 
технічної творчості учнівської молоді (директор Мисюра О.О.).

/1

В. о. директора Палацу Л. БЄЛОГУРА
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