
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

 
11.06.2021                                            м.Полтава                                        № 218  
 

 
 

Про підсумки проведення  
обласного конкурсу на 
найкраще родинна дерево 
,,Нашому роду нема переводу” 

 
 
Відповідно до Положення про обласний конкурс на найкраще родинне 

дерево „Нашому роду нема переводу“, затвердженого наказом Департаменту 
освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 08.07.2019 № 258 та 
зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у 
Полтавській області 24.07.2019 за № 375/3492, враховуючи наказ Департаменту 
освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 23.04.2021 № 135, з метою 
посилення ролі сім’ї у національно-патріотичному вихованні дітей, активізації 
їх інтересу до історії свого родоводу, народу, держави, створення умов для 
самовираження та самоствердження, 14 травня 2021 року у Полтавському 
обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді був проведений 
обласний конкурс на найкраще родинне дерево ,,Нашому роду нема переводу” 
серед дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (далі – конкурс).  

Конкурс проходив у два етапи, участь у яких взяли: у І (відбірковому) етапі 
– 565 робіт учнів та вихованців закладів позашкільної, дошкільної та загальної 
середньої освіти області; у ІІ (обласному) етапі – 147 робіт учасників. 

Для участі у ІІ етапі конкурсу були допущені переможці І етапу конкурсу, 
учні та вихованці закладів позашкільної, дошкільної та загальної середньої 
освіти міст, районів, об’єднаних територіальних громад області 

Компетентне журі, до складу якого входили педагогічні працівники та 
фахівці з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, відзначили 
високий рівень робіт конкурсантів, творчий неординарний підхід до створення 
композицій, достатній рівень дослідницької роботи. Основними недоліками в 
роботах були – зворотній порядок розміщення поколінь родоводу та 
недотримання заданих розмірів робіт. 

Враховуючи вищевикладене, на підставі рішення журі конкурсу  
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НАКАЗУЮ: 
 

1. За досягнуті успіхи в конкурсі нагородити дипломами Полтавського 
обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради:  
 

ГРАН-ПРІ: 
Гребельник Кіру, ученицю Опорного закладу ,,Великобагачанський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Великобагачанської селищної ради 
Полтавської області”; 
 

У віковій категорії 4-6 років: 
 
І ступеня 
 
Кузьменко Анну, вихованку Лубенського дошкільного навчального 

закладу № 3 ,,Смородинка” Лубенської міської ради Лубенського району 
Полтавської області; 

 
ІІ ступеня 
 
Кисіля Івана, вихованця Структурного підрозділу дошкільної освіти 

,,Веселка” Артелярщинської початкової школи Зінківської міської ради 
Полтавської області; 

Мизина Єгора, вихованця дошкільного навчального закладу ,,Ластівка” 
Піщанської сільської ради Кременчуцького району; 

Олешко Арсена, вихованця Комунального закладу Андріївського закладу 
дошкільної освіти ,,Дзвіночок” Нехворощанської ОТГ Новосанжарського 
району; 

Петренко Злату, вихованку Полтавського обласного центру еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

 
ІІІ ступеня 
 
Коваленко Олексія, вихованця Полтавського дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 82 ,,Оленка” Полтавської міської ради Полтавської 
області; 

Проценко Соломію, вихованку Сенчанського будинку дитячої та юнацької 
творчості Сенчанської сільської ради Полтавської області; 

Штанько Анну, вихованку Полтавського дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) № 71 ,,Вишенька” Полтавської міської ради Полтавської області. 
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У другій віковій категорії (7-11 років): 
 
І ступеня 
 
Буханця Тимура, учня Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко; 
Воротник Аліну, ученицю опорного закладу ,,Нехворощанський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Нехворощанської ОТГ 
Новосанжарського району; 

Горєлова Миколу, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської 
області; 

Михайлину Софію, вихованку комунального закладу ,,Нехворощанський 
будинок дитячої та юнацької творчості” Нехворощанської ОТГ 
Новосанжарського району; 

Назаренко Маргариту, ученицю опорного закладу ,,Засульський ліцей” 
Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області; 

Слинька Володимира, учня Лютенськобудищанської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Зінківської міської ради Полтавської області; 

Тригуб Тетяну, ученицю Старосанжарського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів імені О. Мешко Новосанжарської селищної ради 
Полтавської області;  

 
ІІ ступеня 
 
Захарченка Івана, учня загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені 

В. О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області; 

Мартиненко Катерину, ученицю Новомартиновицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області; 

Мироненко Софію, ученицю Карлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 1; 

Новоселецького Євгена, учня Оболонського опорного закладу загальної 
середньої освіти Оболонської сільської ради Полтавської області; 

Павченка Єгора, учня Опорного закладу ,,Оржицька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів імені І. Я. Франка Оржицької селищної ради Полтавської 
області”; 

Панасенка Валерія, учня Опорного закладу Котелевська гімназія № 1 імені 
С. А. Ковпака Котелевської селищної ради; 

Петейчук Вероніку, ученицю Комунального закладу ,,Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27”; 

Пилипенка Станіслава, учня Войнихівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Лубенського району Полтавської області; 

Сіріченко Інну, ученицю Градизької гімназії імені О. Білаша Градизької 
селищної ради;  
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Слободчикова Сергія, учня Полтавської гімназії № 13 Полтавської міської 
ради Полтавської області; 

Троцько Альону, ученицю Козельщинського ліцею Козельщинської 
селищної ради Полтавської області; 

Шаповалову Анну та Шаповалова Марка, учнів Михайлівського опорного 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Михайлівської сільської ради, 
Машівського району Полтавської області; 

Шульгу Анастасію, ученицю комунального опорного закладу ,,Сенчанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської  сільської ради Полтавської 
області”; 

 
ІІІ ступеня 
 
Бобира Руслана, учня Новомартиновицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області; 
Бугеру Валерію, ученицю Лівенського навчально-виховного комплексу 

,,Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти” 
Нехворощанської ОТГ Новосанжарського району; 

Гур’янова Олексія, учня Градизької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 1 Градизької селищної ради. 

Доренко Валерію, ученицю Решетилівської філії І ступеня з дошкільним 
підрозділом освітнього закладу ,,Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника 
Решетилівської міської ради”; 

Костик Аліну, ученицю Великопавлівської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів; 

Костянецького Костянтина, учня Кременчуцької гімназії № 12 
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області; 

Лис Аміну, ученицю Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко; 
Сімон Анастасію, ученицю Остап’євської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області. 
 
2. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді за дослідницько-пошукову роботу, творчий підхід 
та оригінальність виконання: 
 

Вощинського Лук’яна, вихованця комунального закладу позашкільної 
освіти ,,Зінківський будинок дитячої та юнацької творчості” Зінківської міської 
ради Полтавської області; 

Гасенко Анну, ученицю Супрунівського навчально-виховного комплексу 
Полтавської міської ради Полтавської області; 

Геращук Карину, вихованку Хорольського Центру дитячої та юнацької 
творчості Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області; 

Жилку Софію, ученицю Кременчуцького ліцею-інтернату № 21 ,,Старт” 
спортивного профілю Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області; 
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Ковпак Зоряну, вихованку Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

Литвин Поліну, ученицю Опорного закладу Котелевської гімназії № 1 
імені С. А. Ковпака Котелевської селищної ради Полтавської області; 

Марченко Анну, ученицю Вишневецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Пирятинської міської ради Полтавської області; 

Мілька Владислава, учня Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 11 Полтавської міської ради Полтавської області; 

Моргун Дар’ю, ученицю Вергунівської загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області; 

Пугача Ярослава, вихованця Сенчанського будинку дитячої та юнацької 
творчості Сенчанської сільської ради Полтавської області; 

Тураєву Олександру, ученицю Вороньківського ліцею імені О.Д. Перелета 
Чорнухинської селищної ради Полтавської області; 

Шершова Тимура, вихованця Калашниківського навчально-виховного 
комплексу Мачухівської сільської ради Полтавського району Полтавської 
області. 

 
3. Директорам закладів позашкільної, дошкільної та загальної середньої 

освіти: 
 
3.1.  Підсумки проведення конкурсу довести до відома його учасників. 
3.2.  Звернути увагу на правильність оформлення робіт та необхідної 

документації відповідно до Положення. 
3.3  Надалі сприяти створенню умов для посилення національно-

патріотичного виховання дітей та активізації дослідницької роботи з вивчення 
історії свого родоводу, народу, держави. 

 
4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 
Директор                                                                                 Віта  КОВАЛЬСЬКА 


