
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ   І   НАУКИ 
 

НАКАЗ 
 
23.03.2018     м.Полтава     № 128 
 
Про підсумки проведення  
ІV обласного конкурсу читців  
«Тарасовими шляхами» 
 

На виконання планів роботи Департаменту освіти та науки 
облдержадміністрації та Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді, згідно з Положення обласного конкурсу читців «Тарасовими 
шляхами», затвердженого наказом управління освіти і науки 
облдержадміністрації № 5 від 06.01.2012 року та зареєстрованого в Головному 
управлінні юстиції у Полтавській області 16.01.2012 року № 1/1810 та з метою 
виявлення і підтримки талановитих дітей та молоді, розвитку їх обдарованості, 
виховання любові до рідного слова та забезпечення змістовного дозвілля молоді 
20 березня 2018 року відбувся ІV обласний конкурс читців «Тарасовими 
шляхами» (далі – Конкурс) серед учнів та вихованців закладів загальної 
середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти. 

Конкурс пройшов у формі декламування учасниками творів Т.Шевченка, 
його сучасників та авторської поезії про Кобзаря. 

У конкурсі взяли участь 75 осіб, відповідно до трьох вікових категорій: 
І – 10-12 років – 22; 
ІІ – 13-15 років – 26; 
ІІІ – 16-18 років – 27. 
Це представники 22 районів (Великобагачанського, Гадяцького, 

Гребінківського, Диканського, Зіньківського, Карлівського, Кобеляцького, 
Козельщинського, Котелевського, Кременчуцького, Лохвицького, Лубенського, 
Машівського, Миргородського, Новосанжарського, Оржицького, Пирятинського, 
Полтавського, Решетилівського, Семенівського, Хорольського, Шишацького) та 
5-ти міст області (Полтава, Кременчук, Горішні Плавні, Миргород, Лубни). 
Членами журі були відзначені авторські твори про Тараса Шевченка учасників 
середньої та старшої вікової групи та загальне зростання рівня виконавської 
майстерності учасників усіх категорій. 

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: 

1.1. Дипломом першого ступеня Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради: 
Шкарбан Діану (молодша група) – ученицю Вільшанської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Засульської сільської ради Полтавської області; 
Копитця Володимира (молодша група) – учня Кобеляцької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 імені Олеся Гончара; 
Терещенка Руслана (середня група) – вихованця Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді; 
Ілатовського Дениса (середня група) – учня Лютенської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу М.Л. Величая; 
Михайленко Віру (старша група) – ученицю комунального закладу «Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Полтавської міської ради Полтавської 
області». 
 

1.2. Дипломом другого ступеня Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради: 
Сененка Владислава (молодша група) – учня опорного закладу «Калайдинцівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д. Рубцова Лубенської районної 
ради»; 
Фадєєву Катерину (молодша група) – ученицю Орданівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Диканської районної ради; 
Гришка Олександра (молодша група) – вихованця Оржицького Будинку дитячої 
та юнацької творчості; 
Кононенко Марію (середня група) – ученицю Великобагачанського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великобагачанської селищної ради; 
Ярич Наталію (середня група) – ученицю комунального закладу «Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради Полтавської 
області»; 
Алекперова Максима (середня група) – учня Великокручанської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Пирятинської районної адміністрації Полтавьскої області; 
Шевченко Вікторію (старша група) – ученицю Бодаквянського НВК 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»; 
Сирицю Дар’ю (старша група) – ученицю Карлівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 1 Карлівської районної ради Полтавської області; 
Пишненко Лілію (старша група) – ученицю Пишненківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області. 



1.3. Дипломом третього ступеня Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради: 
Швидку Валерію (молодша група) – ученицю державної спеціалізованої 
художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені 
Василя Кричевського; 
Подольську Євгенію (молодша група) – ученицю  комунального закладу 
«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради 
Полтавської області»; 
Сомову Олександру (молодша група) – вихованку Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді; 
Гелей Анастасію (середня група) – ученицю Лубенської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 3; 
Малашенко Анну (середня група) – ученицю Щербанівського навчально-
виховного комплексу Полтавської районної ради Полтавської області; 
Швеця Дениса (середня група) – вихованця комунального закладу «Полтавський 
Палац  дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської 
області»; 
Ягулова Антона (старша група) – учня Миргородської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 5 Миргородської міської ради Полтавської області; 
Черкаського Сергія (старша група) – вихованця Кобеляцького Будинку дитячої та 
юнацької творчості імені Миколи Касьяна; 
Безкровного Ростислава (старша група) – учня Дмитрівської середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дмитрівської сільської ради Полтавської 
області. 

 
1.4. Грамотою Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Полтавської обласної ради за краще виконання власного твору: 
Алекперова Максима (середня група) – учня Великокручанської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Пирятинської районної адміністрації Полтавьскої області; 
Шевченко Владиславу (старша група) – ученицю Гребінківської гімназії 
Гребінківської міської ради. 
 

1.5. Грамотою Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради за оригінальне розкриття теми: 
Коржову Карину (молодша група) – ученицю Рокитянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Великобагачанської районної ради Полтавської області; 
Кулінченко Ірину (старша група) – вихованку Полтавського обласного центру 
естетичного виховання учнівської молоді. 
 

1.6. Грамотою Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради в номінації «Глядацькі симпатії» 



Мортікова Владислава (старша група) – учня загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. 

 
2. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, головам об’єднаних територіальних громад:  
  
2.1. Довести до відома директорів закладів загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та позашкільної освіти результати обласного Конкурсу. 
 
2.2. Проаналізувати стан роботи та сприяти поліпшенню діяльності творчих 

об’єднань з естетичного виховання, підвищенню художньої майстерності учнів та 
виховання в дітей любові до рідного слова, до творчої спадщини Т.Г. Шевченка, 
його сучасників, до Батьківщини в цілому. 

 
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 

Виконувач обов'язків директора                          
Департаменту освіти і науки                                                                Г.Б. Власюк 
 


