
 

 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

13.12.2021     м. Полтава     №  430 

 

 

 

Про підсумки проведення  

VІІ обласного конкурсу 

відеороликів, презентацій та 

буктрейлерів 

 

 

Відповідно до Положення ,,Про обласний конкурс відеороликів, 

презентацій та буктрейлерів”, затвердженого наказом Департаменту освіти і 

науки Полтавської облдержадміністрації від 08.07.2019 № 258 та 

зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 

24.07.2019 за № 371/3488, з метою виявлення і підтримки талановитих дітей та 

учнівської молоді, розвитку їх обдарованості, обміну досвідом, розвитку 

медіаосвіти, виховання любові до рідного слова, в Полтавському обласному 

центрі естетичного виховання учнівської молоді відбувся обласний конкурс 

відеороликів, презентацій та буктрейлерів (далі – конкурс). 

Цьогоріч у конкурсі взяли участь 37 індивідуальних та колективних робіт у 

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

твори” – 30, ,,Буктрейлер” – 7. 

Члени журі відзначили цікаві медійні твори, оригінальні підходи до 

сюжетів роликів, авторські фото та відеоматеріали, а також відео на соціальні 

теми, проте цьогорічними учасниками було заявлено чимало робіт без художніх 

текстів, при цьому конкурсанти зверталися до публіцистики та дослідницької 

роботи. На основі викладеного вище 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Директору Полтавського обласного центру естетичного виховання 

учнівської молоді Полтавської обласної ради Чернобель Н.Л. забезпечити 

нагородження учасників та керівників гуртків, вихованці яких зайняли І місце 

в конкурсі, згідно з додатком. 

2. Керівникам закладів органів управління освітою, закладів 

позашкільної освіти обласного підпорядкування, закладів професійної 



(професійно-технічної) освіти обласного підпорядкування: 

2.1 Довести до відома учасників конкурсу інформацію про підсумки його 

проведення. 

2.2 Надалі сприяти створенню умов для виявлення творчих здібностей 

дітей, подальшого розвитку медіаосвіти, виховання любові до рідного слова у 

літературно-обдарованої молоді. 
 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор         Віта КОВАЛЬСЬКА 



      Додаток  

до наказу 

Департаменту освіти і науки 

 

Перелік нагороджених осіб 

1. Переможці конкурсу. 

Номінація ,,Відеоролики та презентації на власні поетичні та прозові 

твори”: 

I ступеня 

Базілевська Марія (І вікова група) – учениця Лубенського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської міської ради 

Полтавської області; 

Колективна робота (Нестеренко Анна, Лимар Вікторія, Лимар Ярослава, 

Пилипченко Вадим, Бринзей Єлисавета) (І вікова група) – вихованці гуртка 

,,Мандрівний замок” Комунального закладу позашкільної освіти ,,Зіньківський 

будинок дитячої та юнацької творчості Зіньківської міської ради Полтавської 

області”; 

Шиш Анастасія, Заяць Катерина (ІІ вікова група) – вихованки гуртка 

,,ABC” Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської 

сільської ради Миргородського району.  
 

ІІ ступеня 

Волошина Евеліна (ІІ вікова група) – учениця Пирятинського ліцею 

Пирятинської міської ради Полтавської області; 

Демченко Юлія (ІІ вікова група) – вихованкя гуртка ,,Мандрівний замок” 

Комунального закладу позашкільної освіти ,,Зіньківський будинок дитячої та 

юнацької творчості Зіньківської міської ради Полтавської області”; 

Зубко Євгенія (І вікова група) – вихованка гуртка ,,Жар-птиця” ліцею 

№14 ,,Здоров’я” Полтавської міської ради; 

Кушніренко Анастасія (ІІ вікова група) – учениця спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу імені Л. І. Бугаєвської Горішньоплавнівської 

міської ради Кременчуцького району Полтавської області; 

Моль Вікторія (І вікова група) – учениця Дмитрівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 

району; 

Чернецька Єлизавета (І вікова група) – вихованка літературної студії 

,,Муза” комунального закладу позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок 

дитячої та юнацької творчості” Семенівської селищної ради Кременчуцького 

району. 
 

ІІІ ступеня 

Карпенко Єлизавета (ІІ вікова група) – вихованка гуртка ,,Журналістика” 

Кобеляцького Будинку дитячої та юнацької творчості  

імені Миколи Андрійовича Касьяна;  



Петрик Любов (І вікова група) – вихованка гуртка ,,Проба пера” 

Лубенського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 Лубенського 

району; 

Розиєва Мая (ІІ вікова група) – вихованка зразкового художнього 

колективу гуртка літератури та публіцистики ,,Діалог” Полтавського обласного 

центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

Синяговська Валерія (І вікова група) – учениця Андріївського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хорольської міської ради Лубенського 

району Полтавської області; 

Черкаська Анна (І вікова група) – вихованка гуртка ,,Імпровіз-Шоу” 

Кобеляцького Будинку дитячої та юнацької творчості  

імені Миколи Андрійовича Касьяна.  

 

Номінація ,,Буктрейлер”: 

І ступеня 

Бегмат Марія (І вікова група) – вихованка зразкового художнього 

колективу гуртка літератури та публіцистики ,,Діалог” Полтавського обласного 

центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

вихованці зразкового художнього колективу гуртка ,,Юний журналіст” (ІІ 

вікова група) Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 

молоді Полтавської обласної ради. 

 

ІІ ступеня 

Вихованці літературної студії ,,Муза” (І вікова група) комунального 

закладу позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та юнацької 

творчості” Семенівської селищної ради Кременчуцького району. 

 

ІІІ ступеня 

Колективна робота (Божко Єлизавета, Наріжна Віра, Кулішова Дар’я, 

Марененко Аліна, Чмихова Олександра) (І вікова група) – учениці 

Старосанжарського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 

Оксани Мешко Новосанжарської селищної ради Полтавського району. 

 

2. Керівники, вихованці яких зайняли І місце в конкурсі: 

Ангелова Валентина Володимирівна – керівник гуртка ,,Мандрівний 

замок” Комунального закладу позашкільної освіти ,,Зіньківський будинок 

дитячої та юнацької творчості Зіньківської міської ради Полтавської області”; 

Базілевська Анна Геннадіївна – керівник гуртка ,,Ліра”, учителя 

математики та інформатики Лубенського закладу загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської міської ради Полтавської області; 

Великодна Алла Ігорівна – керівник гуртка ,,ABC” Сенчанського будинку 

дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради Миргородського 

району;  



Лебідь Яна Володимирівна – керівник зразкового художнього колективу 

гуртка літератури та публіцистики ,,Діалог” Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради; 

Синягівська Ірина Сергіївна – керівник зразкового художнього колективу 

гуртка ,,Юний журналіст” Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

 

 
 

Директор (підписано) Надія ЧЕРНОБЕЛЬ 
 


