
 

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 
 

08.10.2019 м.Полтава № 337 
 
 
Про підсумки проведення обласного 
фестивалю-конкурсу ігрових програм 
„Територія гри” у 2019-2020 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 (далі – 
ОЦЕВУМ), відповідно до Положення про обласний фестиваль-конкурс ігрових 
програм „Територія гри” (далі – Положення), затвердженого наказом 
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації  
08.07.2019 № 258 і зареєстрованого в Головному територіальному управлінні 
юстиції у Полтавській області 24.07.2019 за № 380/3497, 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 27 вересня 2019 року був проведений обласний фестиваль-конкурс 
ігрових програм „Територія гри”. 

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 – колектив „Щасливе життя” Пирятинського Центру дитячої та 

юнацької творчості; 
ІІ місце – колектив „Show girls” позашкільного навчального закладу центру 

дитячої та юнацької творчості Горішньопланівської міської ради; 
ІІІ місце – колектив „Air Flash” Хорольського районного Центру дитячої та 

юнацької творчості. 
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1.2. У конкурсі ігромайстрів: 
 
І місце – Артеменко Софію, ученицю Полтавського обласного наукового 

ліцею-інтернату II-III ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі 
імені А.С. Макаренка (ліцей „Політ”); 

ІІ місце – Бурбигу Яну, вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 
Кременчуцької районної ради. 

 
2.  Нагородити грамотою Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді за участь у конкурсі авторських музичних ігор 
Кинько Поліну та Базанову Яну, вихованок лялькового театру „Мадагаскар” 
Кобеляцького Будинку дитячої та юнацької творчості імені Миколи 
Андрійовича Касьяна. 

 
3. 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. 

 
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника 

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

 
 
 
 

Директор  О.ХАРЧЕНКО 
 

 


