
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

06.12.2022      Полтава     № 245  

 
 

Про підсумки проведення             

VІІІ обласного конкурсу 

відеороликів, презентацій та 

буктрейлерів  

 

Згідно з Положенням ,,Про обласний конкурс відеороликів, презентацій 

та буктрейлерів”, затвердженим наказом Департаменту освіти і науки 

Полтавської облдержадміністрації від 08 липня 2019 року № 258 та 

зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у 

Полтавській області  24 липня 2019 року за № 371/3488, з метою виявлення та 

підтримки талановитих дітей та учнівської молоді, розвитку їх обдарованості, 

обміну досвідом, розвитку медіаосвіти, виховання любові до рідного слова,      

23 листопада в Полтавському обласному центрі естетичного виховання 

учнівської молоді відбувся VІІІ обласний конкурс відеороликів, презентацій та 

буктрейлерів (далі – конкурс). 

Цьогоріч у конкурсі взяли участь 45 індивідуальних та колективних робіт у 

двох номінаціях: ,,Відеоролики і презентації на власні поетичні та прозові  

твори” – 34, ,,Буктрейлер” – 11. 

Члени журі відзначили цікаві медійні твори, оригінальні підходи до 

сюжетів роликів, які в цьому році вирізнялися патріотичною тематикою, легким 

гумором, реп-читаннями та публіцистичними роздумами, однак було заявлено 

чимало буктрейлерів на книги класичної літератури, а не на власні збірки 

творів. 

Враховуючи викладене, на підставі рішення журі конкурсу  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. За досягнуті успіхи в конкурсі нагородити дипломами Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 

обласної ради:  

 

першого ступеня: 
у номінації ,,Відеоролики, презентації та буктрейлери на власні поетичні і 

прозові твори”: 
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Алекперова Назара (ІІ вікова група) – вихованця гуртка ,,Живе слово” 
Пирятинського центру дитячої та юнацької творчості; 

Головнюка Олександра, Любивого Дениса (І вікова група) – учнів 
Андріївської гімназії Михайлівської сільської ради Полтавського району; 

Моль Вікторію (ІІ вікова група) – ученицю опорного закладу 
,,Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Горішньоплавнівської 
міської ради Кременчуцького району Полтавської області”; 

 

у номінації ,,Буктрейлер”: 
Таран Вікторію (І вікова група) – ученицю Андріївської гімназії 

Михайлівської сільської ради Полтавського району; 

Ткаченко Поліну та Федорченко Владу (ІІ вікова група) – вихованок 

зразкового художнього колективу гуртка літератури та публіцистики ,,Діалог” 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 

Полтавської обласної ради; 
 

другого ступеня: 
 

у номінації ,,Відеоролики, презентації та буктрейлери на власні поетичні і 
прозові твори”: 

Білаша Максима (І вікова група) – вихованця гуртка ,,Журналістика” 

Кобеляцького Будинку дитячої та юнацької творчості  

імені Миколи Андрійовича Касьяна;  

Крашонова Івана (ІІ вікова група) – вихованця гуртка ,,Натхнення” 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області; 

Купрія Богдана (І вікова група)  – учня опорного закладу Гребінківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Гребінківської міської ради; 

Петрик Любов та Петрик Анну (І вікова група) – вихованок гуртка 

,,SCHOOL 4 STUDIO” Лубенського закладу загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів № 4 Лубенського району; 

 
у номінації ,,Буктрейлер”: 

Пархоменко Вікторію (І вікова група)  – вихованку гуртка журналістики 

,,Едельвейс” опорного закладу освіти ,,Новогалещинський ліцей 

Новогалещинської селищної ради” Кременчуцького району; 

вихованців зразкового художнього колективу гуртка ,,Юний журналіст”  

(І вікова група) Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Полтавської обласної ради; 
 

третього ступеня: 
 

у номінації ,,Відеоролики, презентації та буктрейлери на власні поетичні і 
прозові твори”: 
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Богайчук Ярославу (І вікова група) – вихованку гуртка ,,Креатив” 
Лубенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської 
міської ради; 

Гарькаву Вікторію (ІІ вікова група) – ученицю Вищого професійного 
училища № 7 м. Кременчука Полтавської області;  

Данько Анну, Кулєшову Маргариту (І вікова група)  – вихованок 

літературного клубу ,,Книжкові блогери” Козельщинського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Кременчуцького району; 
Жук Юлію (І вікова група) – ученицю Пирятинського ліцею 

Пирятинської міської ради;  

Кугій Яну (І вікова група)  – ученицю Рокитненської гімназії з 

дошкільним структурним підрозділом виконавчого комітету Омельницької 

сільської ради Кременчуцького району;   

Ярмоленко Ірину (ІІ вікова група) – ученицю Чорнухинського ліцею  

імені Г. С. Сковороди; 
Підгорного  Дениса (І вікова група)  – вихованця літературної студії 

,,Муза” комунального закладу позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок 
дитячої та юнацької творчості” Семенівської селищної ради Кременчуцького 
району; 

 
у номінації ,,Буктрейлер”: 
Бобошко Анастасію та Литвинко Анастасію (І вікова група)  –  вихованок 

літературного гуртка ,,Любисток” Карлівського ліцею № 3 Полтавського 
району; 

Буряк Поліну (ІІ вікова група) – ученицю Професійно-технічного 
училища № 50 м. Карлівка;   

Гулєнцову Кіру (І вікова група) – ученицю Хорольського навчально-
виховного комплексу (загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів, 
дошкільний навчальний заклад) Хорольської міської ради Лубенського району 
Полтавської області; 

Славутіну Яну (І вікова група)  – вихованку літературної студії ,,Муза” 

комунального закладу позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та 

юнацької творчості”, ученицю Семенівського ліцею № 1 імені 

М. М. Хорунжого Семенівської селищної ради Кременчуцького району. 

 

2. За підготовку переможця конкурсу нагородити грамотами 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 

Полтавської обласної ради: 
Богун Маргариту Анатоліївну – керівника гуртка ,,Живе слово” 

Пирятинського центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської 
ради; 

Євтушенка Артема Валерійовича – учителя інформатики Андріївської 
гімназії Михайлівської сільської ради Полтавського району; 
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Лебідь Яну Володимирівну – керівника зразкового художнього колективу 

гуртка літератури та публіцистики ,,Діалог” Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради; 
Шматченко Людмилу Анатоліївну – учителя української мови та 

літератури опорного закладу ,,Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської 
області”. 

 

3. Керівникам органів управління освітою, директорам закладів 

позашкільної освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та загальної 

середньої освіти обласного підпорядкування: 

 

3.1. Довести до відома учасників конкурсу інформацію про підсумки його 

проведення. 
 

3.2. Сприяти створенню умов для розвитку медіаосвіти та літературної 

творчості дітей. 
 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора – начальника управління освітньої діяльності ВЛАСЮК Г. Б. 

 

 
 

 
 

Директор        Євген КОНЧАКОВСЬКИЙ 


