
 
ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 
 

25.06.2018 м. Полтава № 285 
 
Про підсумки проведення  
обласного фестивалю-конкурсу 
ігрових програм «Територія гри» 
у 2017-2018 н.р. 
 
 

На виконання річних планів роботи Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації і Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради, 
відповідно до Положення про обласний фестиваль-конкурс ігрових програм 
«Територія гри», затвердженого наказом Департаменту освіти і науки 
Полтавської обласної державної адміністрації від 01.12.2016 № 436 і 
зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Полтавській області 12.12.2016 № 186/2425, з метою виявлення і підтримки 
талановитих дітей та молоді, розвитку їх ігрової компетентності, 
комунікативних і творчих здібностей, сприяння формуванню та розвитку 
ігрової культури, популяризації ігрових форм організації дозвілля та обміну 
досвідом 8 червня 2018 року відбувся обласний фестиваль-конкурс ігрових 
програм «Територія гри» (далі – фестиваль-конкурс). 

До участі у заході долучилися колективи навчальних закладів міст 
Полтава, Пирятин та Горішні Плавні. Конкурс проводився у трьох номінаціях: 
«Конкурс сюжетно-ігрових програм», «Конкурс ігромайстрів» та «Конкурс 
авторських музичних ігор». 

Враховуючи вищевикладене та на підставі рішення журі фестивалю-
конкурсу 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Нагородити дипломами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді лауреатів відповідного ступеня за зайняте 
 
1.1. у конкурсі сюжетно-ігрових програм: 
 

І місце − гурток видовищно-театралізованих заходів «Імпровіз-шоу» 
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді; 

ІІ місце − колектив «Щасливе життя» Пирятинського Центру дитячої та 
юнацької творчості; 
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ІІІ місце − колектив «Смайлики» Центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради; 
 
1.2. у конкурсі ігромайстрів: 
 

ІІ місце − Качкалду Анну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради; 

ІІІ місце − Зубенко Вікторію, вихованку Пирятинського Центру дитячої та 
юнацької творчості; 

 
1.3 У конкурсі авторських музичних ігор: 
 

І місце − Олексія Рощупкіна, культорганізатора Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської молоді та Олександра 
Сулиму, композитора; 
 

ІІ місце − Ковнір Юлію керівника зразкового вокального ансамблю «Каприз» 
Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської 
ради. 

 
2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад надалі сприяти створенню 
умов для виявлення в учнівських колективах обдарованих дітей та розвитку їх 
творчих здібностей, покращенню кадрового забезпечення позакласної роботи. 

 
3. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

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

 
 
 
 

Директор Департаменту  
освіти і науки  О.В. Харченко 
 


