ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
25.11.2019

м. Полтава

№ 413

Про підсумки проведення V обласного
конкурсу відеороликів, презентацій та
буктрейлерів у 2019-2020 н.р.

На виконання планів роботи Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації та Полтавського обласного центру естетичного
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради на 2019 рік, згідно з
Положенням обласного конкурсу відеороликів, презентацій та буктрейлерів
(далі – Положення), затвердженого наказом Департаменту освіти і науки
Полтавської облдержадміністрації від 08.07.2019 № 258 і зареєстрованого в
Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області
24.07.2019 за № 371/3488, з метою виявлення і підтримки талановитих дітей та
учнівської молоді, розвитку їх обдарованості, обміну досвідом, розвитку медіаосвіти, виховання любові до рідного слова, 20 листопада 2019 року відбувся
обласний конкурс відеороликів, презентацій та буктрейлерів (далі – Конкурс).
Згідно з Положенням Конкурс пройшов у 2-х номінаціях: ,,Відеоролики
та презентації на власні поетичні та прозові твори” і ,,Буктрейлер” у двох
вікових групах:
І – 13-15 років,
ІІ – 15-18 років.
У Конкурсі взяли участь 42 учасники:
І номінація – 30:
І вікова категорія – 18,
ІІ вікова категорія – 12;
ІІ номінація – 12:
І вікова категорія – 8,
ІІ вікова категорія – 4.
Це представники 11 районів (Гребінківський, Козельщинський,
Карлівський, Кременчуцький, Машівський, Миргородський, Хорольський,

Оржицький, Кобеляцький, Диканський, Пирятинський), 8 об’єднаних
територіальних громад (Гребінківська міська, Козельщинська селищна,
Новогалещинська селищна, Засульська сільська, Сенчанська сільська,
Чорнухинська селищна, Машівська селищна, Клепачівська сільська) та міст
Полтава, Кременчук, Горішні Плавні.
Членами журі були відзначені цікаві медійні твори, оригінальні підходи
до сюжетів роликів, авторські фото та відеоматеріали.
Враховуючи вищевикладене та на підставі рішення журі Конкурсу
НАКАЗУЮ:
1. За досягнуті успіхи в Конкурсі нагородити дипломами Полтавського
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської
обласної ради:
Номінація ,,Відеоролики та презентації на власні поетичні та прозові
твори”:
I ступеня
Науменко Маргариту (ІІ вікова група) – вихованку літературної студії ,,Ліра”
Гребінківської гімназії Гребінківської міської ради;
Пустовойтову Єлизавету (І вікова група) – вихованку літературного гуртка
,,Літературна творчість” Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості;
Семенову Євгенію (І вікова група) – вихованку літературно-мистецької студії
,,Перевесло” Комунального закладу ,,Полтавський міський багатопрофільний
ліцей № 1 імені І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської
області”.
ІІ ступеня
Вихованців літературного гуртка ,,Юний журналіст” (І вікова група)
Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості;
Громадецьку Діану (ІІ вікова група) – вихованку літературної студії ,,До чистих
джерел” Опорного закладу загальної середньої освіти Селещинського ліцею
Машівської селищної ради;
Кравченко Софію (І вікова група) – вихованку літературного гуртка ,,Барви
рідного слова” Наукового ліцею № 3 Полтавської міської ради;
Тютюнник Євгенію (ІІ вікова група) – ученицю Андріївської загальноосвітньої
школа І-ІІІ ступенів Хорольської районної ради.
ІІІ ступеня
Алекперова Максима (ІІ вікова група) – вихованця літературного гуртка ,,Живе
слово” Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості;

Калитку Софію (І вікова група) – вихованку літературної студії ,,Сяйво”
Кобеляцького
Будиноку
дитячої
та
юнацької
творчості
імені Миколи Андрійовича Касьяна;
Марчука Богдана (І вікова група) – вихованця гуртка ,,Рукоділля” Машівського
районного Будинку дитячої та юнацької творчості;
Реулець Катерину (ІІ вікова група) – вихованку літературного гуртка ,,Криниця
наснаги” Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука;
Степову Дар’ю (ІІ вікова група) – вихованку літературного гуртка ,,Клуб юних
кореспондентів”
Комунального
позашкільного
навчального
закладу
,,Кременчуцький міський Будинок дитячої та юнацької творчості”;
Хворост Катерину (І вікова група) – вихованку гуртка ,,Літературна вітальня”
Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості.
Номінація ,,Буктрейлер”:
І ступеня
Бибченко Каріну (ІІ вікова група) – вихованку літературного гуртка ,,Душі
криниця” Шишаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Клепачівської
сільської ради Хорольського району;
колективну роботу (І вікова група) учнів закладів загальної середньої освіти
Гребінківської об’єднаної територіальної громади (Гребінківська гімназія
Гребінківської міської ради, Опорний заклад Гребінківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 4 Гребінківської міської ради, Філія Гребінківська
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 Опорного закладу Гребінківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Гребінківської міської ради,
Слободо-Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Гребінківської міської
ради, Філія Мар'янівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів імені Євгена
Павловича Гребінки Опорного закладу Гребінківської загальноосвітньої школи
№ 4 Гребінківської міської ради).
ІІ ступеня
Вихованців зразкового художнього колективу гуртка ,,Юний журналіст”
(І вікова група) Полтавського обласного центру естетичного виховання
учнівської молоді Полтавської обласної ради;
вихованців зразкового художнього колективу гуртка літератури та
публіцистики ,,Діалог” та гуртка видовищно-театралізованих заходів ,,Імпровізшоу” (ІІ вікова група) Полтавського обласного центру естетичного виховання
учнівської молоді Полтавської обласної ради;
Іщейкіну Анну (І вікова група) – вихованку літературного гуртка ,,Дивограй”
Комунального закладу ,,Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1
імені І.П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області”.

ІІІ ступеня
Громадецьку Діану (ІІ вікова група) – вихованку літературного гуртка ,,До
чистих джерел” Опорного закладу загальної середньої освіти Селещинського
ліцею Машівської селищної ради;
Кузнєцову Владиславу, Чорновол Тетяну, Левицьку Анну, Величка Максима
(І вікова група) – вихованців літературно-поетичної студії ,,Заспів” Будинку
дитячої та юнацької творчості Кременчуцької районної ради;
Кущинську Оксану (І вікова група) – вихованку гуртка журналістики
,,Едельвейс”
Опорного
закладу
освіти
,,Новогалещинський
ліцей
Новогалещинської селищної ради Козельщинського району Полтавської
області”;
Рудченко Лілію (І вікова група) – вихованку літературного гуртка ,,Дивослово”
Опорного навчального закладу ,,Хомутецька загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради Полтавської області”.
2. За підготовку переможця Конкурсу нагородити грамотами
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді
Полтавської обласної ради:
Балагуру Тетяну Іванівну – учителя української мови та літератури, керівника
літературно-мистецької
студії
,,Перевесло”
Комунального
закладу
,,Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 імені І.П. Котляревського
Полтавської міської ради Полтавської області”;
Голду Надію Петрівну – керівника літературного гуртка ,,Літературна
творчість” Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості;
Денисенко Юлію Петрівну – учителя початкових класів Гребінківської гімназії
Гребінківської міської ради;
Ільчук Аллу Іванівну – учителя української мови та літератури Опорного
закладу Гребінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4
Гребінківської міської ради;
Калину Тамару Петрівну – учителя української мови та літератури
Гребінківської гімназії Гребінківської міської ради;
Калину Тетяну Василівну – учителя образотворчого мистецтва Гребінківської
гімназії Гребінківської міської ради;
Клименко Тетяну Іванівну – учителя української мови та літератури Опорного
закладу Гребінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4
Гребінківської міської ради;

Колесник Ірину Миколаївну – учителя початкових класів Філії Гребінківської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1 Опорного закладу Гребінківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Гребінківської міської ради;
Кузьменко Любов Сергіївну – учителя української мови та літератури Філії
Гребінківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 1 Опорного закладу
Гребінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Гребінківської
міської ради;
Литвиненко Валентину Андріївну – учителя початкових класів Опорного
закладу Гребінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4
Гребінківської міської ради;
Макоту Ірину Іванівну – учителя української мови та літератури СлободоПетрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гребінківської міської ради;
Манжос Ірину Віталіївну – учителя української мови та літератури, керівника
літературного гуртка ,,Душі криниця” Шишаківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Клепачівської сільської ради Хорольського району;
Мельник Вікторію Вікторівну – учителя української мови та літератури і
зарубіжної літератури Філії Гребінківської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів № 1 Опорного закладу Гребінківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 Гребінківської міської ради;
Устіловську Тетяну Олексіївну – учителя української мови та літератури,
керівника літературної студії ,,Ліра” Гребінківської гімназії Гребінківської
міської ради;
Фаєнко Тетяну Сергіївну – учителя української мови та літератури Філії
Мар'янівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів імені Євгена Павловича
Гребінки Опорного закладу Гребінківської загальноосвітньої школи № 4
Гребінківської міської ради;
Фойт Світлану Михайлівну – учителя зарубіжної літератури Опорного закладу
Гребінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Гребінківської
міської ради;
Шаповал Лесю Іванівну – учителя української мови та літератури
Гребінківської гімназії Гребінківської міської ради;
Щербака Володимира Олександровича – учителя української мови та
літератури Гребінківської гімназії Гребінківської міської ради.
2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад, керівникам закладів
освіти обласного підпорядкування (позашкільної, професійної (професійнотехнічної) освіти та інтернатного типу).

2.1. Довести до відома директорів закладів загальної середньої та
позашкільної освіти інформацію про результати Конкурсу.
2.2. Проаналізувати стан роботи та сприяти поліпшенню діяльності
літературних студій, розвитку літературно обдарованої молоді та вихованню
любові до рідного слова.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника
управління позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та
правового забезпечення Рибалка С.В.

Директор

О. ХАРЧЕНКО

