
 
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

16.03.2020     м. Полтава     №107 
 
 
Про підсумки проведення V обласного 
конкурсу читців ,,Тарасовими 
шляхами” у 2019/2020 н.р. 

 

 
 
 
 

На виконання планів роботи Департаменту освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації та Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради на 2020 рік, відповідно 
до Положення про обласний конкурс читців ,,Тарасовими шляхами” (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  
№ 379/3496, з метою виявлення і підтримки талановитих дітей та молоді, 
розвитку їх обдарованості, виховання любові до рідного слова, до української 
класики, популяризації жанру художнього читання, 11 березня 2020 року 
відбувся V обласний конкурс читців ,,Тарасовими шляхами” (далі – Конкурс). 

Згідно з Положенням Конкурс пройшов у трьох вікових групах, загальна 
кількість учасників у яких склала 130 осіб: 

молодша – 10-12 років (39 учасників); 
середня – 13-15 років (43 учасники); 
старша – 15-18 років (48 учасників). 
Члени журі відзначили високий рівень виконавської майстерності, 

оригінальні підходи, однак зауважили випадки недоречного використання 
жестів, перегравання, невідповідність манери виконання вікові дітей, 
зловживання музичним супроводом, який в деяких випадках тільки заважав 
учасникам.  



 

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: 

Молодша вікова група (10-12 років): 
 
I ступеня 

Климась Богдану – ученицю Сагайдацького навчально-виховного комплексу 
,,Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад” Шишацької селищної ради Полтавської області; 
Одинець Дар’ю – ученицю Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-
ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради. 

 
ІІ ступеня 

Вовкоріза Андрія – учня Лубенської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 3 Лубенської міської ради Полтавської області; 
Дядіченко Софію – ученицю Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко 
Карлівської районної ради Полтавської області; 
Кулик Ірину – ученицю Комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 28 Полтавської міської ради Полтавської області”. 

 
ІІІ ступеня 

Бойко Марину – ученицю Глобинської гімназії № 1 імені В.Є. Курченка 
Глобинської міської ради; 
Копитця Володимира – учня Опорного закладу ,,Кобеляцький ліцей № 2 імені 
Олеся Гончара Кобеляцької районної ради Полтавської області”; 
Костюк Валерію – ученицю Кременчуцького ліцею № 5 імені Т.Г. Шевченка 
Кременчуцької міської ради Полтавської області; 
Купрія Богдана – учня Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 4 Гребінківської міської ради Полтавської області; 
Пугач Софію – ученицю Бодаквянського навчально-виховного комплексу 
,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 
Лохвицької районної ради Полтавської області; 
Сулімка Назарія – вихованця гуртка видовищно-театралізованих заходів 
,,Імпровіз-шоу” Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради. 



 

Середня вікова група (13-15 років): 
 
І ступеня 

Гасанова Миколу – учня Лелюхівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Новосанжарської районної ради Полтавської області; 
Дулич Софію – ученицю Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
імені Героя Радянського Союзу С.Т. Васюти Гадяцької районної ради 
Полтавської області. 

 
ІІ ступеня 

Іщук Анастасію – ученицю Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Чутівської районної ради; 
Лисівець Владиславу – ученицю Козельщинського ліцею Козельщинської 
селищної ради Полтавської області; 
Лисовську Олександру – ученицю Опорного закладу освіти 
,,Новогалещинський ліцей Новогалещинської селищної ради Козельщинського 
району”. 

 
ІІІ ступеня 

Єлізарова Сергія – учня Комунального закладу ,,Полтавська  
гімназія № 32 Полтавської міської ради Полтавської області”; 
Корецьку Анастасію – ученицю Піщанської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів імені Л.М. Дудки Решетилівської районної ради Полтавської 
області; 
Критинку Романа – вихованця Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 
творчості Сенчанської сільської ради; 
Ржевську Владиславу – ученицю Спеціалізованої загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; 
Цибу Ярослава – учня Святилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Глобинської районної державної адміністрації. 

Старша вікова група (16-18 років): 
 
І ступеня 

Гелей Анастасію – ученицю Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 3 Лубенської міської ради Полтавської області; 
Ольговського Гліба, Саєнко Дар’ю – учнів Котелевської гімназії № 1  
імені С.А. Ковпака Котелевської районної ради; 



 

Павлюк Єлизавету – ученицю Спеціалізованої загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка з поглибленим вивченням предметів 
суспільно-гуманітарного циклу Горішньоплавнівської міської ради Полтавської 
області; 
Пилипенка Миколу – учня Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко 
Карлівської районної ради Полтавської області. 

 
ІІ ступеня 

Беркуту Данила – учня Комунального закладу ,,Полтавський навчально-
виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад) № 36 Полтавської міської ради Полтавської області”; 
Бурсюк Діану – ученицю Вікторійської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Пирятинської райдержадміністрації; 
Кобеляцьку Юлію – ученицю Вищого професійного училища № 7  
м. Кременчука; 
Магду Марію – ученицю Полтавської спеціалізованої мистецької школи-
інтернату І-ІІІ ступенів ,,Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки” 
імені Софії Русової Полтавської обласної ради”; 
Москаленко Анастасію – ученицю Державного професійно-технічного 
навчального закладу ,,Полтавське вище професійне училище  
імені А.О. Чепіги”; 
Огіра Артура – учня Регіонального центру професійно-технічної освіти  
№ 1 м. Кременчука. 

 
ІІІ ступеня 

Алекперова Максима – вихованця Пирятинського Центру дитячої та юнацької 
творчості; 
Александрова Володимира – учня Комунального закладу ,,Шишацький 
обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради”; 
Куценко Валерію – вихованку Будинку дитячої та юнацької творчості 
Чорнухинської селищної ради; 
Рябченко Анну – ученицю Полтавського професійного ліцею; 
Скрибченко Ірину – ученицю Клюшниківської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Миргородської районної ради; 
Шинкаренко Ярину – ученицю Миргородської спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 5; 
Юрченко Джулію – ученицю Майорщинської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Гребінківської районної ради Полтавської області. 

 



 

2. За підготовку переможця Конкурсу нагородити грамотами 
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради: 
Бондаренко Світлану Григорівну – вчителя української мови та літератури 
Лелюхівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Новосанжарської районної 
ради Полтавської області; 
Гончаренко Світлану Дмитрівну – вчителя української мови та літератури 
Веприцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського 
Союзу С.Т. Васюти Гадяцької районної ради Полтавської області; 
Даценко Антоніну Яківну – вчителя української мови та літератури Карлівської 
гімназії імені Ніни Герасименко Карлівської районної ради Полтавської 
області; 
Дубас Любов Іванівну – вчителя української мови та літератури Сагайдацького 
навчально-виховного комплексу ,,Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад” Шишацької селищної ради 
Полтавської області; 
Куницьку Надію Василівну – вчитель української мови та літератури 
Котелевської гімназії № 1 імені С.А. Ковпака Котелевської районної ради; 
Кушнір Тетяну Юріївну – вчителя української мови та літератури 
Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3  
імені В.О. Нижниченка з поглибленим вивченням предметів суспільно-
гуманітарного циклу Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; 
Руденко Катерину Миколаївну – вчителя української мови та літератури 
Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Лубенської міської ради 
Полтавської області; 
Филь Тамару Василівну – заступника директора з виховної роботи, вчителя 
зарубіжної літератури Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату  
ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 
Чекіну Таісію Яківну – вчителя української мови та літератури Котелевської 
гімназії № 1 імені С.А. Ковпака Котелевської районної ради. 
 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад, закладів освіти обласного 
підпорядкування (позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та 
інституційного догляду та виховання дітей (інтернатного типу). 

 
3.1. Довести до відома директорів закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти інформацію про результати Конкурсу. 
 



 

3.2. Проаналізувати стан роботи та сприяти поліпшенню діяльності 
літературних студій, розвитку літературно обдарованої молоді та вихованню 
любові до рідного слова. 

 
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника 

управління позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та 
правового забезпечення Рибалка С.В. 
 
 
 
 
Тимчасово виконувач  
обов’язків директора Г. ВЛАСЮК 
 


