
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ   І   НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 
02.04.2019     м.Полтава     № 121 
 
Про підсумки  
проведення І обласного 
конкурсу дитячої казки 
 
 
 

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 дитячої казки (далі – Положення), 
затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації від 02.10.2018 № 370 і зареєстрованого в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 18.10.2018 за  
№ 240/3021, 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, 22 березня 2019 року відбувся обласний конкурс дитячої 
казки (далі – Конкурс). 

Згідно з Положенням Конкурс пройшов у 3-х вікових групах: 
молодша – 10-12 років; 
середня – 13-15 років; 
старша – 16-18 років. 
У Конкурсі взяли участь 83 учасники: молодша група 40 дітей, середня – 

31 дитина, старша – 12 дітей. 
Це представники 13 районів (Гадяцький, Гребінківський, Зіньківський, 

Карлівський, Кобеляцький, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, 
Оржицький, Пирятинський, Решетилівський, Семенівський, Хорольський),  
9 об’єднаних територіальних громад (Білоцерківська сільська, Клепачівська 
сільська, Малоперещепинська сільська, Машівська селищна, Новогалещинська 
селищна, Піщанська сільська, Покровськобагачанська сільська, Рокитянська 
сільська, Семенівська селищна) та міст Полтава, Кременчук. 



Члени журі відзначили яскраві художні образи, оригінальні підходи до 
сюжетів, однак також звернули увагу на те, що велика кількість робіт була 
написана без дотримання всіх жанрових вимог літературної казки.  

Враховуючи вищевикладене та на підставі рішення журі Конкурсу 
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. За досягнуті успіхи в І обласному конкурсі дитячої казки нагородити 

дипломами Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради: 

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

Шатило Софію – вихованку літературної студії ,,Муза” Семенівського 
районного будинку дитячої та юнацької творчості. 

ІІ ступеня 
Артюшенка Ростислава – вихованця літературного гуртка ,,Дивослово” 
Хорольської гімназії Хорольської районної ради; 
Петренко Ксенію – вихованку літературного гуртка ,,Джерельце” опорного 
закладу ,,Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької 
районної ради Полтавської області”. 

ІІІ ступеня 
Демченка Даниїла – вихованця літературного гуртка ,,Чарівне слово” 
Комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 
Полтавської міської ради Полтавської області”; 
Куратнік Ольгу – вихованку літературної студії ,,Жар-птиця” Комунального 
закладу ,,Полтавська гімназія ,,Здоров’я” № 14 Полтавської міської ради 
Полтавської області”; 
Курочку Єлєну – вихованку літературної студії Семенівського районного 
будинку дитячої та юнацької творчості при Оболонській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради. 

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

Бєлозьорову Діану – вихованку літературної студії ,,Дивоцвіт” 
Старосанжарського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  
імені Оксани Мешко Малоперещепинської сільської ради. 

ІІ ступеня 
Проценко Поліну – вихованку літературної студії Семенівського районного 
будинку дитячої та юнацької творчості при Оболонській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради. 

ІІІ ступеня 
Білик Любов – вихованку літературної студії ,,Криниця” Малобудищанської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 



Рашевську Марію – вихованку літературної студії ,,Росинка” Шевченківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені академіка В.О. Пащенка 
Решетилівської районної ради; 
Яковлєву Аліну – вихованку літературної студії ,,Літературна вітальня” 
Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Карлівської 
районної ради. 

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

Малюсейка Ярослава – вихованця літературного гуртка ,,Літературна світлиця” 
Вищого професійного училища № 7 м. Кременчука. 

ІІ ступеня 
Кузему Тараса – вихованця літературного гуртка ,,Літературна творчість” 
Кобеляцького будинку дитячої та юнацької творчості імені М.А. Касьяна; 
Нахімову Аліну – вихованку літературного гуртка ,,Гранослов” 
Малоперещепинського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  
імені М.А. Клименка Малоперещепинської сільської ради. 

ІІІ ступеня 
Черненко Дар’ю – вихованку літературного гуртка ,,Барви слова” Біляківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради; 
Шенгер Мирославу – вихованку літературної студії ,,Літературна вітальня” 
Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Карлівської 
районної ради. 
 

2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, головам об’єднаних територіальних громад  

 
2.1. Довести до відома директорів закладів загальної середньої, 

позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти інформацію про 
результати Конкурсу. 

 
2.2. Проаналізувати результати Конкурсу 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 Департаменту  
освіти і науки О.В. Харченко 


