
 
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 
 

04.04.2019 м. Полтава № 128 
 
 
Про підсумки проведення 
обласного огляду-конкурсу 
театральних колективів 
закладів загальної середньої 
та позашкільної освіти  
у 2018-2019 році 
 
 

На виконання річних планів роботи Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації та Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради (далі – ОЦЕВУМ), відповідно до 
Положення про обласний огляд-конкурс театральних колективів загальноосвітніх 
та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Головного 
управління освіти і науки облдержадміністрації від 13.10.2010 р. № 808 і 
зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 29.10.2010 
за № 58/1556 та з метою популяризації театрального мистецтва серед учнівської 
молоді, виявлення і підтримки талановитих дітей, сприяння їх творчим 
здібностям, забезпечення змістовного дозвілля учнівської молоді 29 березня  
2019 року відбувся обласний огляд-конкурс театральних колективів закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти. 

Обласному огляду передували міські, районні, зональні огляди, в яких взяли 
участь постійно діючі театральні колективи закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти. 

Змістовний підбір репертуару, високу виконавську майстерність, сценічну 
культуру, артистичність та емоційність виконання продемонстрували колективи 
Шишацького, Глобинського, Зінківського районів та міста Лубни. 

Враховуючи вище викладене та на підставі рішення журі обласного огляду-
конкурсу театральних колективів закладів загальної середньої та позашкільної 
освіти 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Нагородити дипломами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді лауреатів відповідного ступеня театральні колективи 
за зайняте: 
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І місце − театральний колектив „Калейдоскоп” Лубенської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 (керівники – Коробицька 
Світлана Єдуардівна, Тягній Лариса Василівна, Гулак Антоніна 
Олександрівна); 
 
ляльковий театр „Коза-дереза” Човно-Федорівської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів Зінківської районної ради 
(керівники – Манойло Тетяна Іванівна, Скакун Наталія Григо-
рівна); 
 

ІІ місце − театральний колектив „Сузір’я” Комунального закладу 
„Шишацький обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 
Полтавської обласної ради” (керівники – Дядюра Валентина 
Олексіївна, Варченко Тетяна Борисівна); 
 
театральний колектив „МеТа” Лубенської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 6 (керівники – Пруднікова Валентина Ігорівна, 
Кочубей Світлана Василівна); 
 
аматорський колектив „Оксамит” Горбівського навчально-
виховного комплексу „загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад” Глобинської районної ради 
(керівник – Шишацька Ганна Іванівна); 
 

ІІІ місце − театральний колектив „Енеїда” Сагайдацького навчально-
виховного комплексу „загальноосвітній навчальний заклад  
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Шишацької 
селищної ради (керівник – Степаненко Марина Миколаївна); 
 
театральний колектив „Золотий ключик” Пирятинського Центру 
дитячої та юнацької творчості (керівник – Богун Маргарита 
Анатоліївна). 
 

 
2. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді переможців в номінаціях: 
 
„Краща 
сценографія” 

− театральний колектив „МеТа” Лубенської спеціалізо-
ваної школи І-ІІІ ступенів № 6;  
 

„Краще музичне 
оформлення” 

− театральний колектив „Калейдоскоп” Лубенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 
 

„Акторський 
ансамбль” 

− ляльковий театр „Коза-дереза” Човно-Федорівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зінківської районної 
ради; 
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„Королева  
епізоду” 

− Акобію Анастасію, вихованку аматорського колективу 
„Оксамит” Горбівського навчально-виховного 
комплексу „загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад” Глобинської районної 
ради; 
 

„Краща жіноча 
роль другого 
плану” 

− Павліченко Діану, вихованку аматорського колективу 
„Оксамит” Горбівського навчально-виховного 
комплексу „загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад” Глобинської районної 
ради; 
 

„Краща чоловіча 
роль другого 
плану” 

− Заблоцького Костянтина, вихованця аматорського 
колективу „Оксамит” Горбівського навчально-
виховного комплексу „загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” 
Глобинської районної ради;  
 

„Краща жіноча 
роль” 

− Пархоменко Лілію, вихованку театрального колективу 
„Калейдоскоп” Лубенської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 4; 
 

„Краща чоловіча 
роль” 

− Ворону Артура, вихованця театрального колективу 
„Калейдоскоп” Лубенської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 4. 

 
3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад, директорам закладів освіти 
обласного підпорядкування надалі сприяти створенню умов для виявлення в 
учнівських колективах обдарованих дітей та розвитку їх творчих здібностей. 

 
4. Контроль за виконанням даного 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 
 


