
 

Результати обласного конкурсу дитячої художньої творчості  
«Несподівана петриківка» 

 

 

Упродовж березня – червня 2020 р. відбувся обласний конкурс дитячої художньої творчості Придніпров’я 

«Несподівана петриківка». Через тривалий карантин, на жаль, не всі бажаючи мали можливість взяти участь у 

цьогорічному творчому заході, та сподіваємося на учнівські активності надалі.  

Оргкомітет конкурсу вдячний всім учасникам, які підготували унікальні авторські роботи!  

За підсумками конкурсу незалежним журі визначено 11 робіт, яким надано статус «Переможець»; 4 роботи, 

що здобули номінацію «За творчий потенціал» (див. у таблиці нижче). Автори всіх інших робіт отримають дипломи 

«Учасник конкурсу». 

Восени, в рамках обласного фестивалю «Несподівана петриківка», планується урочисте нагородження 

переможців конкурсу та вручення їм цінних призів. Під час заходу, найактивнішим творчим колективам, які 

підготували декілька робіт-переможців, а саме: «Будинок творчості дітей та юнацтва» м. Кам'янського, «Центр 

творчості дітей та юнацтва» м. Павлограду та «Центр дитячої творчості» м. Тернівки, будуть надані спеціальні призи.  

До участі у фестивалі переможцям конкурсу будуть надіслані персональні запрошення. 

 

 

 



Номінація «Несподівана Петриківка» 

Переможці 

Тарануха Владислава 13 р. Будинок творчості дітей та 
юнацтва м. Кам'янське  

Картина з бісеру «Барвисто» Громова Ольга Сергіївна,  
керівник гуртка "Лабораторія декору" 

Чопенко Даша 13 р. Будинок творчості дітей та 
юнацтва м. Кам'янськ 

Підводний човен Жерначук Віта Анатоліївна,  
керівник гуртка "Виготовлення сувенірів" 

Іваник Микола, 
Крюков Єгор,  
Талпош Матвій, 
Чайка Андрій 

9 р. Олександрівський ЗЗСО  
Широківський район  
 

Чарівні квіти, колосок пшениці, 
Жовтавий сонях і спів маленької птиці, 
Журавлик в небі, у дворі калина - 
Це все моя рідна Україна! 

Надточій Ірина Василівна,  
вчитель початкових класів 
 

Співак Анастасія 14 р. Криворізька ЗШ 108 Намисто «Барвиста краса» Сальнікова Наталія Віталіївна,  
вчитель трудового навчання 

Ракитянська Софія, 
Вичугжаніна Мар'яна, 
Козленко Дар'я, 
Бичкова Анастасія 

10-12 
р. 

Центр творчості дітей та 
юнацтва м. Павлоград  
 

Колекція витинанок (8 робіт) Улітич Людмила Миколаївна,  
керівник гуртка 

 

Диплом «За творчий потенціал» 

Спіріна Яна 12 р. Водянська СЗШ - ЗНЗ І-ІІІ ст. 
Широківський район 

Браслет з бісеру "Моя петриківка" Прокопець Тетяна Валеріївна,  
заступник директора з НВР 

Костенко Дар'я  12 р. Центр Дитячої творчості 
гурток м. Тернівка 
 

Гарбузята Уртушева -Жукова Ольга Петрівна, 
керівник гуртка "Петриківський розпис" 

Неклеса Дар'я 9 р Будинок творчості дітей та 
юнацтва м. Кам'янське 

Петриківка навколо світу 
 

Самоірова Людмила Андріївна,  
керівник гуртка "Орігамі" 

 

 

 



Номінація «Петриківська іграшка» 

Переможці 

Костенко Дар'я  12 р. Центр дитячої творчості  
м. Тернівка 

Пазл "Святкова мальованка" Уртушева -Жукова Ольга Петрівна, 
керівник гуртка "Петриківський розпис" 

Москальов Єгор  10 р. Криворізька гімназія №127 Петриківський зайчик Москальова Ірина Юріївна,  
вчитель ОТМ 

Астаф'єв Віктор 10 р. Будинок творчості дітей та юнацтва 
м. Кам'янське 

Млин Третьякова Лариса Петрівна,  
керівник гуртка "Початкове художнє 
конструювання" 

Сім'яник Олександр 10 р. Будинок творчості дітей та юнацтва 
м. Кам'янське 

Дракон-романтик Можлянська Тетяна Василівна,  
керівник гуртка "Початкове технічне 
моделювання" 

 

Диплом «За творчий потенціал» 

Буряк Катерина 10 р. Криворізька ЗШ 108 Пазл-півник 
 

Буряк Юлія Сергіївна,  
вчитель образотворчого мистецтва 

 

Номінація «Великодня писанка» 

Переможці 

Костенко Дар'я, 
Завгородня Віра 

10-12 
р. 

Центр дитячої творчості 
м. Тернівка 
 
 

Пасхальна Карусель Уртушева-Жукова Ольга Петрівна,  
керівник гуртка «Петриківський розпис»;  
Валєєва Оксана Вікторівна,  
керівник гуртка» «М'яка іграшка» 

Хомченко Катерина 10 р. Синельниківська  
ЗШ І-ІІІ ст. № 5  

Великодній кошик Алексєєнко Валентина Миколаївна, 
учитель початкових класів 

 

 


