
 
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

Н А К А З 
 

25.11.2020 м. Полтава № 81-а 
 

 
Про підсумки проведення  
VІ обласного конкурсу  
відеороликів, презентацій  
та буктрейлерів 
 

На виконання скорегованого плану роботи Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді на 2020 рік, згідно Положення про 
обласний конкурс відеороликів, презентацій та буктрейлерів, 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,  
25 листопада 2020 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 38 учасників: 
І номінація – 28: 
І вікова категорія – 15, 
ІІ вікова категорія – 13; 
ІІ номінація – 10: 
І вікова категорія – 7, 
ІІ вікова категорія – 3. 
Членами журі були відзначені цікаві медійні твори, оригінальні підходи до 

сюжетів роликів, авторські фото та відеоматеріали, проте цьогорічними 
учасниками було заявлено чимало робіт з одноманітним підбором музики, а також 
медійні твори позбавлені художніх текстів.   

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: 
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Номінація ,,Відеоролики та презентації на власні поетичні та прозові твори”: 
 
I ступеня 
Адамчука Богдана (І вікова група) – вихованця гуртка ,,Літературна 

творчість” Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 
сільської ради; 

Самусь Марію (ІІ вікова група) – вихованку гуртка ,,Kinder Songs” 
Пирятинського ліцею Пирятинської міської ради. 

 
ІІ ступеня 
Гаркушу Яну (ІІ вікова група) – вихованку гуртка ,,Майстерня живого слова” 

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка; 
Семенину Дар’ю (І вікова група) – вихованку гуртка ,,Живе слово” 

Пирятинського центру дитячої та юнацької творчості; 
Хворост Катерину (І вікова група) – вихованку гуртка ,,Літературна вітальня” 

Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості. 
 
ІІІ ступеня 
Богдан Валерію (І вікова категорія) – ученицю Хорольської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №1 Хорольської районної ради; 
Бридню Поліну (ІІ вікова категорія) – вихованку Карлівського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості; 
вихованців гуртка ,,Юний журналіст” (І вікова категорія) Козельщинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості; 
Карпенко Єлизавету (ІІ вікова категорія) – вихованку гуртка ,,Журналістика” 

Кобеляцького Будинку дитячої та юнацької творчості  
імені Миколи Андрійовича Касьяна; 

Краснопольську Маріанну (І вікова категорія) – ученицю Воронківського 
ліцею імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради; 

Назаренко Аріанну (І вікова категорія) – вихованку Сенчанського Будинку 
дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради 

Чеверденко Вікторію (І вікова категорія) – вихованку театрального гуртка 
,,Диво-діти” Будинку дитячої та юнацької творчості Решетилівської міської ради. 

 
Номінація ,,Буктрейлер”: 
 
І ступеня 
Бровар Дар’ю (І вікова група) – вихованку гуртка ,,Літературна творчість” 

Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості; 
вихованців зразкового художнього колективу гуртка літератури та 

публіцистики ,,Діалог” (ІІ вікова група) Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

вихованців літературного гуртка ,,Муза” (ІІ вікова група) Семенівського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості. 

 
ІІ ступеня 
вихованців зразкового художнього колективу гуртка ,,Юний журналіст” (І 

вікова група) Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради. 
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2. За підготовку переможця Конкурсу нагородити грамотами Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної 
ради: 

Голду Надію Петрівну – керівника гуртка ,,Літературна творчість” 
Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради; 

Заложчик Зою Володимирівну – керівника літературного гуртка ,,Муза” 
Семенівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості; 

Лебідь Яну Володимирівну – керівника зразкового художнього колективу 
гуртка літератури та публіцистики ,,Діалог” Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

Терещенко Оксану Василівну – педагога-організатора Пирятинського ліцею 
Пирятинської міської ради; 

Чернецького Володимира Володимировича – керівника літературного гуртка 
,,Муза” Семенівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості; 

Шенгер Світлану Петрівну – керівника гуртка ,,Літературна творчість” 
Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості. 

 
3. Лебідь Я.В., методисту, забезпечити оприлюднення результатів Конкурсу 

та нагородних матеріалів на офіційному сайті закладу. 
 
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 
 
Директор                       Надія ЧЕРНОБЕЛЬ 


