
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

18.06.2021 м. Полтава № 237 
 
 
Про підсумки проведення 
обласного фестивалю-конкурсу 
театральних колективів „Браво” 
у 2020 – 2021 н.р. 

 
Відповідно до Положення про обласний фестиваль-конкурс театральних 

колективів „Браво”, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації від 08.07.2019 № 258 і 
зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Полтавській області 24.08.2019 за № 366/3483, враховуючи наказ Департаменту 
освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 12.03.2021 № 72, з метою 
популяризації театрального мистецтва серед учнівської молоді, виявлення і 
підтримки талановитих дітей, сприяння їх творчим здібностям, забезпечення 
змістовного дозвілля учнівської молоді, 29 березня 2021 року в Полтавському 
обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді у дистанційному 
форматі проведено обласний фестиваль-конкурс театральних колективів 
„Браво” (далі – фестиваль-конкурс). 

До участі у фестивалі-конкурсі долучилися учасники з 21-го театрального 
колективу. Всього залучено 248 учасників.  

Компетентне журі, до складу якого входили відомі театральні діячі області 
відмітили якісний творчий зріст як педагогів, так і вихованців колективів.  

Враховуючи вищевикладене, на підставі рішення журі фестивалю-
конкурсу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Нагородити дипломами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради: 
 
І ступеню 
театральний колектив „Енеїда” Сагайдацького навчально-виховного 

комплексу „загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Шишацької селищної ради Миргородського району 
(керівник Степаненко Марина Миколаївна); 
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театральний колектив „Фантазія” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 3 імені В. О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради Кременчуць-
кого району (керівник Сінельник Наталія Миколаївна). 

 
ІІ ступеню 
театральний колектив „Калейдоскоп” Лубенського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської міської ради Лубенського району 
(керівники Коробицька Світлана Едуардівна, Тягній Лариса Василівна). 

 
ІІІ ступеню 
театральний колектив „Зоряни” Позашкільного навчального закладу 

„Лазірківський Будинок дитячої та юнацької творчості” Новооржицької 
селищної ради Лубенського району (керівники Федоренко Антоніна 
Анатоліївна, Корнійко Сніжана Геннадіївна); 

театральну студію „Джерела” Глобинської гімназії № 1 імені В. Є. Курченка 
Глобинської міської ради Кременчуцького району (керівник Браженко Алла 
Михайлівна). 

 
2. Нагородити грамотою Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради за філософський вибір 
метеріалу та збереження історико-героїчної спадщини театральний колектив 
„Акцент” Глобинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Глобинської 
міської ради Кременчуцького району (керівники Ковнір Наталія Григорівна, 
Хмельницька Оксана Володимирівна). 

 
3. Керівникам органів управління освітою, директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування відмітити керівників колективів і керівників 
закладів освіти, на базі яких вони діють, за підтримку та розвиток творчих 
здібностей учнівської молоді, а також. 

 
3. Керівникам органів управління освітою, директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування: 
 
3.1. Підсумки проведення конкурсу довести до відома його учасників. 
 
3.2. Передбачити різні форми матеріального і морального заохочення та 

відзначити учасників конкурсу, керівників колективів і керівників закладів 
освіти, на базі яких вони діють. 

 
3.3. Надалі сприяти створенню і забезпеченню умов розвитку та реалізації 

учнівської молоді засобами мистецтва.  
 
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 
Директор Віта КОВАЛЬСЬКА 
 


