
 
 

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 
 

23.03.2018 м. Полтава № 129 
 

 
Про підсумки проведення ХХІІІ 
обласного огляду-конкурсу команд 
КВН закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти у 2017-2018 н.р. 

 
 

На виконання річних планів роботи Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації і Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради, відповідно до Положення про 
обласний огляд-конкурс команд КВН учнів загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів, затвердженого наказом Головного управління освіти і 
науки облдержадміністрації від 13.10.2010 № 807 і зареєстрованого в 
Головному управлінні юстиції у Полтавській області 29.10.2010 за № 57/1555 та 
з метою виявлення і підтримки талановитих і обдарованих дітей, сприяння 
розвитку їх творчих здібностей, забезпечення змістовного дозвілля учнівської 
молоді 16 березня 2018 року відбувся ІІІ етап ХХІІІ обласного огляду-конкурсу 
команд КВН закладів загальної середньої та позашкільної освіти (далі –  
огляд-конкурс. 

Цьому передували відбіркові етапи: 
І етап: шкільні, районні (міські) огляди-конкурси – грудень 2017 року –  

січень 2018 року. 
ІІ етап: зональні огляди-конкурси – лютий 2018 року (у 4 іграх взяли 

участь 26 команд). 
Крім того, 16 лютого 2018 року проведена відбіркова гра, у якій взяли 

участь 4 команди. 
 
Учасниками фінальних змагань оргкомітетом визначено п’ять команд та 

ще одну запрошено для показового виступу. Учасники фінальної гри 
продемонстрували змістовну підготовку, високу виконавську майстерність, 
сценічну культуру, артистичність та емоційність виконання. 

 
Враховуючи вищевикладене та на підставі рішення журі огляду-конкурсу 
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НАКАЗУЮ: 
 

1. Нагородити дипломами лауреатів відповідного ступеня Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради команди КВН за зайняте: 

 
І місце − «Бонжур» Шишацької обласної гімназії-інтернату для 

обдарованих дітей (керівник Семидідько Зоя Володимирівна); 
 

ІІ місце − «Дідова фазенда» Козельщинського Будинку дитячої та 
юнацької творчості (керівник Кідалов Геннадій Миколайович); 
 

ІІІ місце − «Близкие люди» спеціалізованої загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнів-
ської міської ради; 
 

2. Нагородити дипломами лауреатів Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради команди 
КВН: 

«Кадри» Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 (керівники 
Даценко Людмила Анатолівна і Решетило Ірина Миколаївна); 

«Сашины детки» Полтавського районного Будинку дитячої та юнацької 
творчості при Розсошенській гімназії. 

 
3. Нагородити грамотою Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради за участь у фінальній 
грі команду КВН «КіПіШ» Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості 
(керівник Богун Маргарита Анатоліївна). 

 
4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міськ-

виконкомів, об’єднаних територіальних громад, директорам закладів освіти 
обласного підпорядкування відмітити керівників команд КВН і керівників 
закладів освіти, на базі яких вони діють, за підтримку та розвиток творчих 
здібностей учнівської молоді, а також надалі сприяти створенню і 
забезпеченню умов їх розвитку та реалізації. 

 
5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового 
забезпечення Рибалка С.В. 

 
 

Виконувач обов’язків директора 
Департаменту освіти і науки 

 

Г.Б. Власюк 
 


