
 
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

24.02.2022        Полтава     № 79/1 
 
Про підсумки проведення  
ІV обласного конкурсу дитячої 
казки 
 
 

Відповідно до Положення ,,Про обласний конкурс дитячої казки”, 
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 24.07.2019  
за № 372/3489, з метою виявлення і підтримки талановитих дітей та учнівської 
молоді, сприяння розвитку української мови через призму художньої казки, 
становленню національної свідомості та здатності до творчої самореалізації 
обдарованих дітей, 23 лютого 2022 року у Полтавському обласному центрі 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради відбувся 
ІV обласний конкурс дитячої казки (далі – конкурс). 

Участь у конкурсі взяли 83 особи: 
І вікова група – 33,  
ІІ вікова група – 34,  
ІІІ вікова група – 16. 
Члени журі конкурсу, серед яких члени Спілки письменників України 

дитячі письменники та очільники літературних студій, відзначили, що кількість 
призових місць цього року збільшилася і роботи вирізнялися оригінальністю, 
хоч окремим учасникам і було важко розкрити конкурсну тему. 

На підставі рішення журі конкурсу 
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Директору Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Полтавської обласної ради ЧЕРНОБЕЛЬ Н. Л. забезпечити 
нагородження переможців конкурсу дипломами 

 
І ступеня 
БАКУТУ Ярину, ученицю Опорного закладу „Оріхівська загальнооосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені В. М. Леонтовича” Лубенської міської ради 
Лубенського району (ІІ вікова група); 

ЗУБЧЕНКО Артема та ЗУБЧЕНКО Катерину, вихованців комунального 
закладу позашкільної освіти „Семенівський Будинок дитячої та юнацької 
творчості” Семенівської селищної ради Кременчуцького району (І вікова група); 
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КУРБАЦЬКУ Дарину, ученицю комунального опорного закладу 
,,Сенчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради 
Полтавської області” (ІІІ вікова група); 

 
ІІ ступеня 
ВАЩЕНКА Олександра, вихованця комунального закладу позашкільної 

освіти „Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” Семенівської 
селищної ради Кременчуцького району (І вікова група); 

ЗАДОРКІНУ Алісу, вихованку гуртка літературної творчості ,,Ластівка” 
Решетилівської філії Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради (І вікова група);  

ЗАЛІСЬКОГО Захара, учня Манжеліївського ліцею імені Героя 
Радянського Союзу О. О. Чайки Глобинської міської ради Кременчуцького 
району (ІІ вікова група); 

КОЖОМУ Діану та ПІЧКУР Вероніку, учениць Лубенської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Лубенської міської ради Лубенського району  
(ІІ вікова група); 

КУЗУБ Марію, ученицю опорного закладу „Вишняківський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хорольської міської ради Лубенського 
району Полтавської області” (І вікова група); 

МАНЬКО Ярослава, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району (ІІІ вікова група); 

ПАВЛЕНКО Маргариту, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-
математичного циклу імені Л. І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради 
Кременчуцького району (І вікова група); 

РВАЧА Артема, вихованця літературної студії „Ліра” Гребінківської 
гімназії Гребінківської міської ради Лубенського району (І вікова група); 

РИЛЬЦЕВУ Уляну, ученицю Білухівської гімназії Мартинівської сільської 
ради Полтавського району (ІІ вікова група);  

ХРИПКО Світлану, ученицю Дейкалівського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради Полтавського району 
(ІІ вікова група); 

ЯЛОВЕГУ Михайла, учня професійно-технічного училища № 4 міста 
Полтави (ІІІ вікова група); 

ЯРОШ Владиславу, ученицю опорного закладу загальної середньої освіти 
,,Селещинський ліцей Машівської селищної ради Полтавської області”  
(ІІІ вікова група); 

 
ІІІ ступеня 
АНДРЕЙКО Олександру, вихованку Козельщинського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Козельщинської селищної ради Кременчуцького району  
(ІІ вікова група); 
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БАЗІЛЕВСЬКУ Марію, ученицю Лубенського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської міської ради Лубенського району (І вікова 
група); 

БІДУ Анну, ученицю опорного закладу ,,Божківський ліцей Новоселівської 
сільської ради Полтавського району Полтавської області” (ІІІ вікова група);  

БЛИГАДИРА Богдана, учня Калениківського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавського району  
(ІІІ вікова група); 

ГРІНЬКА Тимофія, учня Безсалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів Лохвицької міської ради Миргородського району (І вікова група); 

ДОНЕЦЬ Єлизавету, ученицю опорного закладу „Хорольська гімназія 
Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області” (ІІ вікова 
група); 

ЄНУ Максима, учня Бобрівницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Зіньківської міської ради Полтавського району (І вікова група); 

ЖУРАВЛЬОВУ Елізу, ученицю Козельщинського ліцею Козельщинської 
селищної ради Кременчуцького району (І вікова група); 

ЗАВГОРОДНЮ Валерію, ученицю Лубенської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 2 Лубенської міської ради Лубенського району (ІІІ вікова 
група); 

КРИВЕНКА Богдана, учня Чевельчанської загальноосвітньої школи  
I-III ступенів Оржицької селищної ради Лубенського району (І вікова група); 

КУЛІШОВУ Вікторію, ученицю Старосанжарського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Оксани Мешко Новосанжарської селищної 
ради Полтавського району (ІІІ вікова група); 

МАЛЯРЕНКО Варвару, ученицю Новоселівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Новоселівської сільської ради Полтавського району (І вікова 
група); 

МІРОШНИЧЕНКО Юлію, вихованку комунального закладу позашкільної 
освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” Семенівської 
селищної ради Кременчуцького району (ІІІ вікова група); 

НЕСТЕРЕЦЬ Поліну, ученицю опорного закладу ,,Решетилівський ліцей 
імені І. Л. Олійника Решетилівської міської ради” Полтавського району  
(І вікова група); 

ПАРХОМЕНКО Вікторію, ученицю опорного закладу освіти 
„Новогалещинський ліцей Новогалещинської селищної ради” Кременчуцького 
району (ІІ вікова група); 

ПІДГОРНОГО Дениса, вихованця комунального закладу позашкільної 
освіти „Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” Семенівської 
селищної ради Кременчуцького району (І вікова група); 

ПРОТАСА Ростислава, вихованця зразкового художнього колективу 
гуртка ,,Юний журналіст” Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради (ІІ вікова група); 
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ПУНЬКО Мирославу, ученицю опорного закладу ,,Божківський ліцей 
Новоселівської сільської ради Полтавського району Полтавської області”  
(ІІ вікова група); 

РОШКО Юлію, ученицю Глибокобалківського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавського району (ІІ вікова 
група); 

СИЗОНЕНКО Марію, ученицю опорного закладу загальної середньої 
освіти „Машівський ліцей Машівської селищної ради Полтавської області” 
(І вікова група); 

СТЕШЕНКО Анастасію, ученицю гімназії № 25 Полтавської міської ради 
(І вікова група); 

ЧАМКАЄВ Борис, учня спеціалізованої загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплав-
нівської міської ради Кременчуцького району (ІІ вікова група). 

 
2. Керівникам органів управління освітою, керівникам закладів освіти 

обласного підпорядкування: 
 
2.1. Довести до відома учасників конкурсу інформацію про підсумки його 

проведення. 
2.2. Надалі сприяти створенню умов для виявлення творчих здібностей 

дітей, виховання любові до рідного слова у літературно-обдарованої молоді. 
 
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 
Тимчасово виконувач  
обов’язків директора            Галина ВЛАСЮК 
 


