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На засіданні присутні: 
Голова журі: Сусахіна Людмила Володимирівна, заступник директора з 

навчально-методичної роботи Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 

Члени журі: Денисовець Тамара Михайлівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент Полтавського національного педагогічного університету                    
імені В.Г. Короленка; 

Чайка Тетяна Василівна, методист Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 

Брижак Людмила Михайлівна, завідувач відділу біології та методичної 

роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
Грищенко Наталія Юріївна, завідувач лабораторії квітництва та 

овочівництва Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
Секретар: Гудзь Яна Романівна, культорганізатор Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
Слухали: Сусахіну Л.В., заступника директора з навчально-методичної 

роботи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді про участь закладів позашкільної та загальної середньої освіти області 

в обласному конкурсі ,,Збережи ялинку”. 
У конкурсі взяло участь 453 вихованці закладів позашкільної та учнів 

загальної середньої освіти із 17 районів (Гадяцького, Чутівського, 

Зіньківського, Полтавського, Оржицького, Кобеляцького, Лубенського, 

Шишацького, Миргородського, Карлівського, Хорольського, 

Великобагачанського, Козельщинського, Диканського, Глобинського, 

Пирятинського, Котелевського), 5 міст області (Кременчука, Полтави, 

Горішніх Плавнів, Миргорода, Лубен), 7 об’єднаних територіальних громад 

(Глобинської, Шишацької, Чорнухинської, Лохвицької, Опішнянської, 

Великобагачанської, Пирятинської), а також Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, Кобеляцької, Шишацької, 
Решетилівської філій та філії Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі. 

Виступили:  Грищенко Н.Ю., завідувач лабораторії квітництва та 

овочівництва Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, яка повідомила, що всі подані роботи спрямовані на 



активізацію природоохоронної діяльності та пропаганду серед учнівської 

молоді руху зі збереження хвойних дерев та розвитку дитячої творчості. 
Серед найкращих можна назвати роботи: 

– Снігир Олени, учениці Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 2 Семенівської селищної ради, робота ,,Новорічне вікно”; 
– Андріашевського Максима, учня 1-Г класу Комунального закладу 

,,Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району”, 

робота ,,Зимова казка”; 
– Пасеки Ольги, учениці Полтавської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів № 11, робота ,,Різдвяний сніговик”; 
– Калантирі Валерії, учениці Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 2 Семенівської селищної ради, робота ,,Українська оселя на 

Різдво”; 
– Закорецького Валерія, Баран Євгенії, Ведмідь Анни, вихованців 

гуртка ,,Чарівний пензлик” Оржицького будинку дитячої та юнацької 

творчості, робота ,,Майстерня Святого Миколая”; 
– Різницького Назара, вихованця гуртка ,,Орнітологи” Миргородського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, робота 

,,Новорічний потяг”; 
– Потоцької Софії, учениці Пирогівської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради, робота – лялька-мотанка ,,Уляна – 
Літо”; 

– Старченко Ксенії, вихованки гуртка ,,Рукоділля” Позашкільного 

навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради, робота ,,Лялька-мотанка святкова”; 
– Тимошенко Таміли, учениці Чевельчанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Оржицького району, робота ,,Домовий-оберіг”; 
– вихованців гуртка ,,Етнолялька” Оріхівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів імені В.М. Леонтовича Засульської сільської ради, робота 

,,Ялиночка-вишиваночка”; 
– вихованців гуртка ,,Креатив” Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради, робота ,,Екокрасуня”; 
– Борсук Вероніки, учениці опорного закладу ,,Чорнухинський ліцей 

імені Г.С. Сковороди” Чорнухинської селищної ради, робота ,,Диво-ялинка”; 
– вихованців гуртка ,,Країна майстрів” Бричківського сільського клубу 

Бричківської сільської ради Полтавського району, робота ,,Новорічно-
різдвяний вінок”; 

– Погребняк Марині, учениці Комунального закладу ,,Полтавська 

гімназія ,,Здоров’я” № 14 Полтавської міської ради Полтавської області”, 

робота ,,В очікуванні дива”; 
– вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія” Котелевського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості, робота ,,Новорічний оберіг”; 
– вихованців гуртка ,,Країна майстрів” Бричківського сільського клубу 

Бричківської сільської ради Полтавського району, робота ,,Чарівна новорічна 

скриня”; 



– Погорілко Марії, вихованки гуртка ,,Чарівна майстерня” 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, 

робота ,,Миколай”; 
– Криворучко Емілії, вихованки гуртка ,,Рукоділля” Позашкільного 

навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради, робота ,,Різдвяний гном”. 
 

Ухвалили: Згідно розглянутих матеріалів, надісланих районними та 

міськими оргкомітетами на конкурс ,,Збережи ялинку” обласний оргкомітет 

вважає переможцями та рекомендує нагородити: 
1. У номінації ,,Новорічно-різдвяна композиція”: 

Дипломом І ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Снігир Олену, ученицю Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 2 Семенівської селищної ради, робота ,,Новорічне вікно”; 
Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- Андріашевського Максима, учня 1-Г класу Комунального закладу 

,,Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району”, 

робота ,,Зимова казка”;  
Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- Пасеку Ольгу, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи                           

І-ІІІ ступенів № 11, робота ,,Різдвяний сніговик”. 
 
2. У номінації ,,Сюжетна композиця”: 

Дипломом І ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Калантирю Валерію, ученицю Семенівського навчально-виховного 

комплексу № 2 Семенівської селищної ради, робота ,,Українська оселя на 

Різдво”; 
Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- Закорецького Валерія, Баран Євгенію, Ведмідь Анну, вихованців 

гуртка ,,Чарівний пензлик” Оржицького будинку дитячої та юнацької 

творчості, робота ,,Майстерня Святого Миколая”;  
Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- Різницького Назара, вихованця гуртка ,,Орнітологи” Миргородського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, робота 

,,Новорічний потяг”. 
 
3. У номінації ,,Традиційна народна іграшка”: 

Дипломом І ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 



- Потоцьку Софію, ученицю Пирогівської загальноосвітньої школи               
І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради, робота – лялька-мотанка ,,Уляна – 
Літо”; 

Дипломом ІІ ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Старченко Ксенію, вихованку гуртка ,,Рукоділля” Позашкільного 

навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради, робота ,,Лялька-мотанка святкова”; 
Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- Тимошенко Тамілу, ученицю Чевельчанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Оржицького району, робота ,,Домовий-оберіг”. 
 
4. У номінації ,,Стилізована ялинка”: 

Дипломом І ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- вихованців гуртка ,,Етнолялька” Оріхівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів імені В.М. Леонтовича Засульської сільської ради, робота 

,,Ялиночка-вишиваночка”; 
Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- вихованців гуртка ,,Креатив” Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради, робота ,,Екокрасуня”; 
Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- Борсук Вероніку, ученицю опорного закладу ,,Чорнухинський ліцей 

імені Г.С. Сковороди” Чорнухинської селищної ради, робота ,,Диво-ялинка”. 
 
5. У номінації ,,Новорічний вінок”: 

Дипломом І ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- вихованців гуртка ,,Країна майстрів” Бричківського сільського клубу 

Бричківської сільської ради Полтавського району, робота ,,Новорічно-
різдвяний вінок”; 

Дипломом ІІ ступеня 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

- Погребняк Марину, ученицю Комунального закладу ,,Полтавська 

гімназія ,,Здоров’я” № 14 Полтавської міської ради Полтавської області”, 

робота ,,В очікуванні дива”; 
Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія” Котелевського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості, робота ,,Новорічний оберіг”. 
 
6. У номінації ,,Новорічний подарунок”: 

Дипломом І ступеня 



Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- вихованців гуртка ,,Країна майстрів” Бричківського сільського клубу 

Бричківської сільської ради Полтавського району, робота ,,Чарівна новорічна 

скриня”; 
Дипломом ІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- Погорілко Марію, вихованку гуртка ,,Чарівна майстерня” 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради, 

робота ,,Миколай”; 
Дипломом ІІІ ступеня 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 
- Криворучко Емілію, вихованку гуртка ,,Рукоділля” Позашкільного 

навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради, робота ,,Різдвяний гном”. 
 

 
Грамотами Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за пропаганду серед учнівської молоді руху зі 
збереження хвойних дерев: 

- Акусову Софію, вихованку гуртка ,,Чарівна майстерня” Лубенської 

міської станції юних техніків і натуралістів;  
- Александрову Поліну, ученицю опорного закладу ,,Яреськівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька Шишацької районної 

ради”; 
- Алімову Варвару, ученицю 7 класу Полтавської гімназії № 31; 
- Аль Шател Аміну, вихованку Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Астахова Дениса, учня спеціалізованої загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови; 
- Базавлук Анну, ученицю Дейкалівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 
- Баклагіну Софію, ученицю Державної спеціалізованої художньої  

школи-інтернату І-ІІІ ступенів ,,Колегіум мистецтв у Опішні” імені Василя 

Кричевського 
- Балацирь Єлизавету, ученицю Веселоподільської загальноосвітньої 

школи Семенівської селищної ради; 
- Бегму Валерію, ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2”; 
- Беззубченко Таїсію, вихованку гуртка ,,Дебати” Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Березовську Анастасію, ученицю 2-А класу спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Л.І. Бугаєвської з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу 
Горішньоплавнівської міської ради; 



- Більчич Юлію, вихованку гуртка ,,В’язаний дивосвіт” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міськї ради; 
- Боєву Євгенію, вихованку гуртка Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Бойко Софію, вихованку гуртка ,,В’язаний дивосвіт” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міськї ради; 
- Бута Анатолія, учня 5-Г класу спеціалізованої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 імені Л.І. Бугаєвської з поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу; 
- Варнавську Поліну, вихованку Семенівського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості; 
- Васильченка Мирона, учня опорного закладу ,,Яреськівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька Шишацької районної 

ради”; 
- Веклич Марію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів № 25; 
- вихованців гуртка ,,Здоровим будь” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія” Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради; 
- вихованців гуртка ,,Країна майстрів” Бричківського сільського клубу 

Бричківської сільської ради Полтавського району; 
- вихованців гуртка ,,Талановиті пальчики” Лукімської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Оржицької районної ради; 
- вихованців гуртка ,,Умілі руки” Сватківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Краснолуцької сільської ради; 
- вихованців гуртка ,,Художня вишивка” Глобинського районного центру 

дитячої та юнацької творчості; 
- вихованців гуртка ,,Чарівна голка” філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі; 
- вихованців гуртка ,,Юні кролівники” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- вихованців Миргородської районної станції юних натуралістів; 
- Владимирова Валерія, учня комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради”; 
- Волік Валерію, ученицю Степанівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради; 
- Волошину Анастасію, ученицю Кременчуцького ліцею № 30 ,,Олімп” 

імені Н.М. Шевченко Кременчуцької міської ради; 
- Гриженка Віталія, учня 5-Б класу Щербанівського ліцею Щербанівської 

сільської ради; 
- Гричку Руслану, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів № 25; 



- Гузик Анастасію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи                 
І-ІІІ ступенів № 11; 

- Дерев’янко Світлану, вихованку гуртка ,,Барви природи” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Жмудь Анастасію, вихованку гуртка ,,Юні квітникарі” Кобеляцької філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Затуливітер Наталію, Войтенко Анастасію, учениць 4-Б класу 

Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8; 
- Зубову Ульяну, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови 

Горішньоплавнівської міської ради; 
- Керусенка Максима, учня 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови 

Горішньоплавнівської міської ради; 
- Кобзар Софію, вихованку гуртка ,,В’язаний дивосвіт” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міськї ради; 
- Ковальську Маргариту, ученицю Пальчиківського навчально-виховного 

комплексу Полтавської районної ради; 
- Колодочку Катерину, вихованку гуртка ,,Юні квітникарі” Кобеляцької 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
- Коробка Олександра, учня 2 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради; 
- Кострик Поліну, ученицю Дмитрівської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів Горішньоплавнівської міськох ради; 
- Крамаренка Сергія, учня Полтавської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів № 11; 
- Кривенка Богдана, учня Чевельчанської загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів Оржицького району; 
- Криворучко Емілію, вихованку гуртка ,,Рукоділля” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міськї ради; 
- Логвиненко Анастасію, ученицю Сухорабівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Решетилівськоого району; 
- Лук’янову Орину, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Горішньоплавнівської міської ради, вихованку гуртка ,,Рукоділля” 
позашкільного навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міськї ради; 
- Луценка Андрія, учня Дейкалівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 
- Любашевську Кіру, Макогін Поліну, вихованок Миргородського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
- Макуху Дмитра, вихованця Миргородського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 



- Манюк Валерію, Сороколата Давіда, Кондратенка Іллю, учнів 3-В класу 

Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8; 
- Масича Микиту, учня Полтавської загальноосвітньої школи                           

І-ІІІ ступенів № 25; 
- Мостовекнко Юлію, вихованку гуртка ,,Барви природи” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Накісько Ірину, ученицю Нехворощанського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Новосанжарського району; 
- Неживого Дениса, Неживого Микиту, учнів Кулажинської 

загальноосвітньої школи Гребінківського району; 
- Непийпива Дмитра, учня Пальчиківського навчально-виховного 

комплексу Полтавської районної ради; 
- Нестерову Софію, ученицю 5-А класу загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів № 2; 
- Олексієнка Максима, Товкача Максима, вихованців Сенчанського 

будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради; 
- Пазиненко Валерію, вихованку гуртка ,,Паперокручення” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Піддубну Анастасію, ученицю 7-Е класу комунального закладу 

,,Полтавська гімназія № 32 Полтавської міської ради”; 
- Піцик Анастасію, вихованку гуртка ,,Декоративні квіти” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міськї ради; 
- Сахарову Софію, ученицю опорного закладу ,,Яреськівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька Шишацької районної 

ради”; 
- Селегень Тетяну, ученицю 4 класу Опішнянського опорного закладу 

загальної середньої освіти Опішнянської селищної ради; 
- Семигаленко Дарію, Харіоновську Аліну, учениць Степанівського 

закладу загальної середньої освіти виконавчого комітету Великобагачанської 

селищної ради; 
- Сєргєєву Аделіну, вихованку гуртка ,,Scilla”, ученицю загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради; 
- Сєргєєву Евеліну, вихованку гуртка ,,Scilla”, ученицю загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради; 
- Солдатову Каріну, ученицю Лубенського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 4; 
- Тітенко Катерину, ученицю 6 класу Дмитрівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Горішньоплавнівської міської ради; 
- Улько Катерину, вихованку гуртка ,,Барви природи” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- учнів 1 класу Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату             

І-ІІІ ступенів ,,Колегіум мистецтв у Опішні” імені Василя Кричевського; 
- учнів 5-Г класу Полтавської гімназії № 17 Полтавської міської ради; 



- учнівський колектив Комунального закладу ,,Полтавський міський 

багатопрофільний ліцей № 1 імені І.П. Котляревського Полтавської міської 

ради Полтавської області”; 
- Федченко Вікторію, вихованку гуртка ,,Колорит” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міськї ради; 
- Хорошуна Владислава, вихованця гуртка ,,Юні квітникарі” Кобеляцької 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
- Червону Олександру, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

№ 1 Горішньоплавнівської міської ради; 
- Черевань Єлизавету, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів № 12; 
- Шапочку Романа, учня 7 класу Пристанційнівського закладу загальної 

середньої освіти Малоперещепинської сільської ради Новосанжарського 

району; 
- Шторгіна Артема, вихованця гуртка ,,Юні друзі природи” Гадяцького 

будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Щербакову Анастасію, вихованку гуртка ,,Студія образотворчого 

мистецтва” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
- Щукіну Ванесу, вихованку Миргородського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 
- Щукіну Камілу, вихованку Миргородського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 
- Яременко Юлію, Ящук Марію, вихованок гуртка ,,Умілі руки” 

Бугаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинського району. 
 

Подякою 
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, 
значний внесок в екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

- Ведмідь Тетяну Миколаївну, керівника гуртка ,,Чарівний пензлик” 
Оржицького будинку дитячої та юнацької творчості; 

- Горєлову Ганну Василівну, керівника гуртка ,,Рукоділля” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради; 
- Д’яченко Свілану Геннадіївну, вчителя Пирогівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради; 
- Данькову Юлію Вікторівну, вчителя комунального закладу 

,,Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району”; 
- Козуб Людмилу Анатоліївну, вчителя Семенівського навчально-

виховного комплексу № 2 Семенівської селищної ради; 
- Колевид Лесю Олексіївну, керівника гуртка ,,Квіткова фантазія” 

Котелевського будинку дитячої та юнацької творчості; 



- Крутський Ніну Миколаївну, керівника гуртка ,,Етнолялька” Оріхівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В.М. Леонтовича Засульської 

сільської ради; 
- Куратнік Тетяну Вікторівну, вчителя технологій комунального закладу 

,,Полтавська гімназія ,,Здоров’я” № 14 Полтавської міської ради”; 
- Лашко Олену Анатоліївну, керівника гуртка ,,Орнітологи” 

Миргородського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Миргородської міської ради; 
- Мандрегелю Олену Сергіївну, керівника гуртка ,,Чарівна майстерня” 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради; 
- Мосюндзь Наталію Іванівну, керівника гуртка ,,Країна майстрів” 

Бричківського сільського клубу Полтавського району; 
- Панасенко Наталію Василівну, керівника гуртка ,,Креатив” 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради; 
- Реву Ніну Миколаївну, вчителя комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Полтавської міської ради”; 
- Романенко Жанну Олександрівну, вчителя Семенівського навчально-

виховного комплексу № 2 Семенівської селищної ради; 
- Сидоренко Світлану Іванівну, вчителя опорного закладу 

,,Чорнухинський ліцей імені Г.С. Сковороди”; 
- Цілуйко Ірину Геннадіївну, вчителя Чевельчанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Оржицького району. 
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