
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

 

НАКАЗ 
 

17.02.2021               м. Полтава    № 17 

 

Про підсумки проведення  

онлайн-челенджу ,,Моя валентинка” 

 

На виконання плану роботи Полтавського обласного еколого-

натуралістичного  центру  учнівської  молоді  на  2021  рік,  з  метою  всебічного 

розвитку та проведення активного дозвілля вихованців, Полтавським обласним 

еколого-натуралістичним центром учнівської молоді з 08 до 15 лютого 2021 року 

було проведено онлайн-челендж ,,Моя валентинка”. 

Активну участь у заході взяли учні та вихованці закладів загальної 

середньої, позашкільної та дошкільної освіти Оболонської, Опішнянської, 

Семенівської, Чорнухинської сільських рад, Зіньківської та Лохвицької міських 

рад, міст Миргорода, Полтави, Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, філій центру у Полтавському, 

Решетилівському, Шишацькому районах, а також Херсонської, Сумської, 

Львівської областей та Інституту культури і мистецтв Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Загалом  до  участі  в  онлайн-челенджі  було  представлено  258  робіт.  Із 

них оригінальних валентинок – 135, тематичних малюнків – 71, відео-розповідей 

про історію свята Дня Святого Валентина – 40, розповідей про історію кохання – 

12. 

На підставі висновків рішення оргкомітету заходу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломом Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за креативність, артистизм, 

неординарні творчі здібності та активну участь в онлайн-челенджі ,,Моя 

валентинка”: 

- Аглоткову Юлію, ученицю 5 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Аглоткову Ярину, ученицю 5 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 



- Антонця Андрія, учня 3-А класу опорного закладу ,,Пирятинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6”; 

- Бабенка Даніїла, учня 2 класу Теплівської загальноосвітньої школи 

Пирятинської міської ради; 

- Балазана Петра, учня 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської міської 

ради Херсонської області; 

- Бардакова Тимофія, учня 4 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Барієву Софію, ученицю 4 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Барчишин Юлію, вихованку гуртка ,,Умілі руки” Рава-Руського міського 

будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

- Бахмацьку Тетяну, ученицю 6-Б класу Заводської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області;  

- Башлаєву Любов, ученицю 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської 

міської ради Херсонської області; 

- Бичко Мілану, ученицю 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської міської 

ради Херсонської області; 

- Блискун Карину, ученицю 1-А класу Заводської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 

- Бобик Анжелу, вихованку гуртка ,,Малюнок на склі” Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

- Бобик Евеліну, вихованку гуртка ,,Малюнок на склі” Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

- Бобоню Євгенію, вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості; 

- Бойко Анастасію, вихованку гуртка ,,Чарівна голка” філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському 

районі; 

- Бондаря Єгора, вихованця гуртка ,,Школа Малюк” Лохвицького міського 

центру дитячої та юнацької творчості;  

- Борисович Олесю, ученицю 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської 

міської ради Херсонської області; 

- Борсук Вероніку, ученицю 3-А класу Чорнухинського ліцею                  

імені Г.С. Сковороди; 

- Бревер Адріану, ученицю 4 класу Березоворудської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради; 

- Бревер Наталію, ученицю 4 класу Березоворудської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради; 

- Бучнєву Кіру, ученицю 3-А класу Чорнухинського ліцею                                

імені Г.С. Сковороди; 

- Вельму Неллі, ученицю 2 класу Заводської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 

- Верезомського Єгора, учня Бірківської загальноосвітньої школи                          

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи; 



- Верезомського Назара, учня Бірківської загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи; 

- вихованців гуртка ,,Барви природи” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Діхтяр Ю.І.); 

- вихованців гуртка ,,Барви природи” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Васюк Є.А.); 

- вихованців гуртка ,,Біологія людини” Шишацької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- вихованців гуртка ,,Господарочка” комунального позашкільного закладу 

,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської селищної ради; 

- вихованців гуртка ,,Джерело творчості” Будинку дитячої та юнацької 

творчості Котелевської селищної ради; 

- вихованців гуртка ,,Квітникарство” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Діхтяр Ю.І.); 

- вихованців гуртка ,,Квітникарство” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (керівник Грищенко Н.Ю.); 

- вихованців гуртка ,,Креативне рукоділля” Будинку дитячої та юнацької 

творчості Великописарівської селищної ради Сумської області; 

- вихованців гуртка ,,Любителі живої природи” комунального 

позашкільного закладу ,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської 

селищної ради; 

- вихованців гуртка ,,Мій рідний край, моя земля” Шишацької філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- вихованців гуртка ,,Пізнай себе” Будинку дитячої та юнацької творчості 

Великописарівської селищної ради Сумської області; 

- вихованців гуртка ,,Світ тераріума” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

- вихованців гуртка ,,Цікавий світ акваріума” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- вихованців гуртка ,,Чарівний світ природи” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- вихованців гуртка ,,Юні охоронці природи” Решетилівської філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- вихованців гуртка ,,Я серед природи” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

- вихованців еколого-природничого гуртка ,,Зелені Робінзони” Гадяцької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені Івана Виговського; 

- Вілігоцьку Дарину, ученицю 4 класу Малютинської загальноосвітньої 

школи Пирятинської міської ради; 

- Вовк Ангеліну, вихованку гуртка ,,Чарівна райдуга” Миргородського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

- Вовка Даніїла, учня 2-А класу Опішнянського опорного закладу освіти 

Опішнянської селищної ради; 

- Вовка Нікіту, вихованця гуртка ,,Чарівна райдуга” Миргородського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

- Гальченка Матвія, вихованця гуртка ,,Квітникарство” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 



- Гамбаль Сніжану, ученицю 2 класу Оболонської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів; 

- Ганган Єлизавету, ученицю Дейкалівського опорного закладу освіти              

І-ІІІ ступенів; 

- Гарькаву Валентину, ученицю 4 класу Ставківського навчально-

виховного комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад”; 

- Гафарову Аліну, ученицю 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської 

міської ради Херсонської області; 

- Голенко Ніколь, ученицю 2 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Голобородько Ангеліну, ученицю 1-А класу Заводської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 

- Голуба Олексія, учня 4 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Гордієнко Дарію, вихованку гуртка ,,Креативне рукоділля” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Великописарівської селищної ради Сумської 

області; 

- Грицак Аліну, вихованку гуртка ,,Малюнок на склі” Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

- Гриценко Анжеліку, ученицю 5-А класу Заводської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 

- Гурин Анастасію, ученицю 2-А класу Опішнянського опорного закладу 

освіти Опішнянської селищної ради; 

- Гурина Володимира, учня 2-А класу Опішнянського опорного закладу 

освіти Опішнянської селищної ради; 

- Гуцал Кіру, вихованку гуртка ,,Креативне рукоділля” Будинку дитячої та 

юнацької творчості Великописарівської селищної ради Сумської області; 

- Даниленко Анастасію, ученицю 3-А класу опорного закладу 

,,Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6”; 

- Демко Соломію, вихованку гуртка ,,Кольорові долоньки” Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

- Демченко Діану, ученицю 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської 

міської ради Херсонської області; 

- Джугостранську Катерину, ученицю 8-А класу Опішнянського опорного 

закладу освіти Опішнянської селищної ради; 

- Дубину Артема, учня 2 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Ємця Артема, вихованця гуртка ,,Школа Малюк” Лохвицького міського 

центру дитячої та юнацької творчості; 

- Жернову Злату, ученицю 2 класу Чорнухинського ліцею                         

імені Г.С. Сковороди; 

- Жерьобкіну Катерину, ученицю 4 класу Заводської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 



- Залізняк Кіру, ученицю 2-А класу Опішнянського опорного закладу 

освіти Опішнянської селищної ради; 

- Замулу Мар’яну, вихованку гуртка ,,Школа Малюк” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості; 

- Захарова Олега, учня 4 класу Дейкалівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради; 

- Зрібняка Дмитра, вихованця гуртка ,,Школа Малюк” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості; 

- Зубенко Ірину, ученицю 4 класу Малютинської загальноосвітньої школи 

Пирятинської міської ради; 

- Зубко Єлизавету, ученицю 5-А класу Заводської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 

- Зубко Олександру, ученицю 7 класу Заводської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 

- Йовенко Софію, ученицю 4 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Івер Анастасію, ученицю 3 класу Лютенського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів; 

- Ігнатова Макара, учасника онлайн-челенджу ,,Моя валентинка”; 

- Казєєав Романа, учня 2 класу Чорнухинського ліцею                               

імені Г.С. Сковороди; 

- Кармана Максима, учня 4 класу Малютинської загальноосвітньої школи 

Пирятинської міської ради; 

- Кібзун Анну, вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія” Лохвицького центру 

дитячої та юнацької творчості; 

- Кібзун Ольгу, вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія” Лохвицького центру 

дитячої та юнацької творчості; 

- Клець Євгенію, ученицю 2 класу Заводської загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 

- Клисак Дарину, ученицю 1 класу Бобрівницької загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Зіньківської міської ради; 

- Клочкова Олександра, учня Полтавської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів № 18; 

- Кобасу Дарину, ученицю 4 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Коваль Альону, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Великописарівської селищної ради Сумської області; 

- Коваль Катерину, вихованку гуртка ,,Умілі руки” Рава-Руського міського 

будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

- Ковчар Василину, ученицю 3-А класу Чорнухинського ліцею                       

імені Г.С. Сковороди; 

- Козленко Анастасію, ученицю 3-А класу Чорнухинського ліцею                   

імені Г.С. Сковороди; 

- Колісника Даніїла, учня 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської міської 

ради Херсонської області; 



- Комара Владислава, учня 4 класу Малютинської загальноосвітньої школи 

Пирятинської міської ради; 

- Корж Анну, вихованку гуртка ,,Барви природи” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Костенко Златославу, вихованку Бірківського дошкільного навчального 

закладу ,,Ялиночка”; 

- Кошмана Артема, учня 3-А класу Чорнухинського ліцею                                

імені Г.С. Сковороди; 

- Крайник Вероніку, вихованку гуртка ,,Барви природи” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Красільник Дарію, ученицю 4 класу Березоворудської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради; 

- Красножон Анну, ученицю 5-А класу Заводської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 

- Кривенко Анну, вихованку гуртка ,,Квітникарство” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Кривонос Владиславу, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Великописарівської селищної ради Сумської області; 

- Кривонос Ярославу, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Великописарівської селищної ради Сумської області; 

- Кривчун Анну, ученицю 4 класу Чорнухинського ліцею                           

імені Г.С. Сковороди; 

- Кропивну Варвару, вихованку гуртка ,,Мій рідний край, моя земля” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Курило Ольгу, вихованку гуртка ,,Креативне рукоділля” Будинку дитячої 

та юнацької творчості Великописарівської селищної ради Сумської області; 

- Кучеренка Данила, учня 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської 

міської ради Херсонської області; 

- Легеньковського Юрія, вихованця гуртка ,,Школа Малюк” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості; 

- Лещишин Софію, вихованку гуртка ,,Умілі руки” Рава-Руського міського 

будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

- Лимоню Максима, учня 1 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Лисенко Олександру, ученицю 2 класу Оболонської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Семенівської селищної ради; 

- Литвиненко Анастасію, ученицю 4 класу Чорнухинського ліцею                   

імені Г.С. Сковороди; 

- Литвиненко Поліну, ученицю 6-Б класу Заводської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 

- Лонську Софію, ученицю 4 класу Березоворудської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради; 

- Мальченка Марка, учня 1 класу Ковердинобалківської філії                          

І-ІІ ступенів опорного закладу ,,Шишацька спеціалізована школа                              

імені В.І. Вернадського”; 



- Мандрику Олександра, учня 6 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Манжуру Софію, ученицю 1 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Маркіна Миколу, учня 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської міської 

ради Херсонської області; 

- Мартиненко Катерину, ученицю 2 класу Новомартинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради; 

- Марченко Марічку, ученицю Теплівської загальноосвітньої школи 

Пирятинської міської ради; 

- Матвіїв Вікторію, вихованку гуртка ,,Кольорові долоньки” Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

- Матюшенко Ангеліну, ученицю 5-А класу Заводської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 

- Мельник Марію, учасницю Молодіжного Хабу Омельницької селищної 

ради; 

- Милку Кіру, вихованку гуртка ,,Школа Малюк” Лохвицького міського 

центру дитячої та юнацької творчості; 

- Михайленка Родіона, вихованця гуртка ,,Чарівна райдуга” 

Миргородського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді; 

- Момот Вероніку, вихованку гуртка ,,Мій рідний край, моя земля” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Навіцького Івана, вихованця гуртка ,,Кольорові долоньки” Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

- Надуду Жизель-Софію, учасницю Молодіжного Хабу Омельницької 

селищної ради; 

- Новоселецького Євгена, учень 2 класу Оболонської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів; 

- Нюхіну Ольгу, вихованку гуртка ,,Школа Малюк” Лохвицького міського 

центру дитячої та юнацької творчості; 

- Орішечка Даніла, учня 2 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Охріменко Анастасію, ученицю 11 класу Теплівської загальноосвітньої 

школи Пирятинської міської ради; 

- Охріменко Богдану, ученицю 4 класу Малютинської загальноосвітньої 

школи Пирятинської міської ради; 

- Павленка Максима, вихованця гуртка ,,Квіткова фантазія” Лохвицького 

центру дитячої та юнацької творчості; 

- Падуна Матвія, учня 4 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Панаєтова Богдана, учня 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської 

міської ради Херсонської області; 



- Панасенко Єлизавету, ученицю 2-А класу Опішнянського опорного 

закладу освіти Опішнянської селищної ради; 

- Панейко Марію, вихованку гуртка ,,Бісерне диво” Рава-Руського міського 

будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

- Панюкову Анну, вихованку гуртка ,,Школа Малюк” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості; 

- педагогічний колектив комунального закладу позашкільної освіти 

,,Будинок дитячої та юнацької творчості” Опішнянської селищної ради; 

- Педоряку Станіслава, учня 8-А класу Чорнухинського ліцею                

імені Г.С. Сковороди; 

- Перерву Стефанію, ученицю 2 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Петраченка Сергія, учня 2 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Петрову Анну, ученицю 2 класу Заводської загальноосвітньої школи                     

І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 

- Пилипенко Мілану, ученицю 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської 

міської ради Херсонської області; 

- Пилипець Тетяну, ученицю 5-Б класу Заводської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 

- Півень Єлизавету, ученицю 2 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Півня Максима, учня 5 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Пінькас Альону, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Великописарівської селищної ради Сумської області; 

- Піньковського Максима, учня 6 класу Ставківського навчально-

виховного комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад”; 

- Піскун Дарину, ученицю 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської 

міської ради Херсонської області; 

- Плітненка Микиту, учня 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської 

міської ради Херсонської області; 

- Преображенську Софію, вихованку гуртка ,,Школа Малюк” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості; 

- Прокопенко Ліну, вихованку гуртка ,,Школа Малюк” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості; 

- Пустовойта Назара, вихованця Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Пшінника Єгора, учня 4 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 



- Ридчук Анастасію, вихованку гуртка ,,Бісерне диво” Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

- Різаку Софію, вихованку гуртка ,,Школа Малюк»” Лохвицького міського 

центру дитячої та юнацької творчості; 

- Рощебока Марка, учня 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської міської 

ради Херсонської області; 

- Савицького Ростислава, учня 3-А класу Чорнухинського ліцею                        

імені Г.С. Сковороди; 

- Савка Дениса, учня 1 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Савченко Дарину, вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія” Лохвицького 

центру дитячої та юнацької творчості; 

- Савчука Даніїла, учня 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської міської 

ради Херсонської області; 

- Салашну Анну, ученицю 5 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Свириденко Анну, вихованку гуртка ,,Школа Малюк” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості; 

- Святаш Ярославу, вихованку гуртка ,,Креативне рукоділля” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Великописарівської селищної ради Сумської 

області; 

- Сердюк Ліліану, ученицю 5 класу Березоворудської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради; 

- Сиденко Яну, ученицю 4 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Систалюка Григорія, учня 5 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Систалюка Іордана, учня 2 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Ситник Маргариту, ученицю 2 класу опорного закладу ,,Новооріхівський 

ліцей імені О.Г. Лелеченка”; 

- Сколоту Ігоря, вихованця гуртка ,,Школа Малюк” Лохвицького міського 

центру дитячої та юнацької творчості; 

- Скрипник Альону, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Великописарівської селищної ради Сумської області; 

- Скрипник Валерію, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Великописарівської селищної ради Сумської області; 

- Скрипніченка Артема, вихованця гуртка ,,Школа Малюк” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості; 

- Сницарь Валерію, ученицю 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської 

міської ради Херсонської області; 



- Собко Мілану, вихованку Бірківського дошкільного навчального закладу 

,,Ялиночка”; 

- Собко Тамілу, ученицю 4 класу Бірківської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи; 

- Сороку Еріку, вихованку екологічного гуртка ,,Паросток” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості; 

- Сохань Віру, вихованку гуртка ,,Умілі руки” Рава-Руського міського 

будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

- Сохань Євгенію, вихованку гуртка ,,Умілі руки” Рава-Руського міського 

будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

- Спаського Владислава, учня 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської 

міської ради Херсонської області; 

- Стакіну Юлію, вихованку гуртка ,,Малюнок на склі” Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

- Старокожко Софію, вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради; 

- Сулейманова Аріфа, учня 1 класу Ковердинобалківської філії                           

І-ІІ ступенів опорного закладу ,,Шишацька спеціалізована школа                              

імені В.І. Вернадського”; 

- Сядру Анжелу, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 

Великописарівської селищної ради Сумської області; 

- Телюк Клавдію, ученицю 10 класу Теплівської загальноосвітньої школи 

Пирятинської міської ради; 

- Терещенко Вікторію, ученицю 1 класу Ковердинобалківської філії                    

І-ІІ ступенів опорного закладу ,,Шишацька спеціалізована школа                              

імені В.І. Вернадського”; 

- Теслю Владислава, учня 5 класу Погребняківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради; 

- Тимошенка Назара, учня 4 класу Березоворудської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради;  

- Устименко Аделіну, вихованку гуртка ,,Чарівна райдуга” 

Миргородського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді; 

- учнів 1 класу Ковердинобалківської філії І-ІІ ступенів опорного закладу 

,,Шишацька спеціалізована школа імені В.І. Вернадського”; 

- учнів 2 класу Заводської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кириківської селищної ради Сумської області; 

- учнів 2 класу Ставківського навчально-виховного комплексу 

,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”; 

- учнів 3 класу Теплівської загальноосвітньої школи Пирятинської міської 

ради; 

- учнів 4 класу Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Білоцерківської сільської ради Великобагачанського району; 

- учнів 4 класу Дейкалівського опорного закладу освіти І-ІІІ ступенів; 

- учнів 4 класу Ковердинобалківської філії І-ІІ ступенів опорного закладу 

,,Шишацька спеціалізована школа імені В.І. Вернадського”; 



- учнів 4 класу Малютинської загальноосвітньої школи Пирятинської 

міської ради; 

- учнів 5 класу Давидівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Пирятинської міської ради; 

- учнів 6 класу Дейкалівського опорного закладу освіти І-ІІІ ступенів; 

- учнів 6 класу Федіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Решетилівської міської ради; 

- учнів 7 класу Ковердинобалківської філії І-ІІ ступенів опорного закладу 

,,Шишацька спеціалізована школа імені В.І. Вернадського”; 

- учнів 7-В класу Миргородської спеціалізовіаної школи І-ІІІ ступенів № 5; 

- учнів 8-А класу Миргородської спеціалізовіаної школи І-ІІІ ступенів № 5; 

- учнівський колектив 10 класу Оболонської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів Семенівської селищної ради; 

- учнівський колектив 1-А класу Генічеського ліцею Геніченської міської 

ради Херсонської області; 

- учнівський колектив 1-А класу Заводської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 

- учнівський колектив 3 класу Теплівської загальноосвітньої школи 

Пирятинської міської ради; 

- учнівський колектив 3-А класу Чорнухинського ліцею                                       

імені Г.С. Сковороди; 

- учнівський колектив 9 класу Оболонської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів Семенівської селищної ради; 

- Федченко Вікторію, ученицю 4 класу Дейкалівського опорного закладу 

освіти І-ІІІ ступенів; 

- Федченка Владислава, вихованця дошкільного навчального закладу 

,,Сонечко” Дейкалівської селищної ради; 

- Хорольця Владислава, учня 1 класу Ковердинобалківської філії                    

І-ІІ ступенів опорного закладу ,,Шишацька спеціалізована школа                               

імені В.І. Вернадського”; 

- Царицину Поліну, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів № 18; 

- Черних Софію, ученицю 2-А класу Опішнянського опорного закладу 

освіти Опішнянської селищної ради; 

- Чос Вікторію, ученицю 2 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Чупіну Валерію, ученицю 2-А класу Опішнянського опорного закладу 

освіти Опішнянської селищної ради; 

- Чушу Руслана, учня 1 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Шаповал Тетяну, ученицю 10 класу Заводської загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 

- Шевченка Даніїла, вихованця Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 



- Шевченко Кіру, ученицю 1 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Шелегеду Ксенію, ученицю 6-Б класу Заводської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кириківської селищної ради Сумської області; 

- Шеремет Каріну, ученицю 4 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Шкоропад Анастасію, вихованку гуртка ,,Умілі руки” Рава-Руського 

міського будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

- Шульгу Ольгу, ученицю 1-А класу Генічеського ліцею Генічеської 

міської ради Херсонської області; 

- Щербину Вікторію, студентку Інституту культури і мистецтв 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка; 

- Щукіну Камілу, вихованку гуртка ,,Чарівна райдуга” Миргородського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

- Юмашева Максима, учня 4 класу Ставківського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”; 

- Яцевич Тамілу, вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості. 

 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Дулій В.О. 

 

 

В. о. директора  (підписано)           Людмила СУСАХІНА 
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