
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

02.03.2021             м. Полтава     № 49 
           
 
Про підсумки ІІІ обласного 
конкурсу дитячої казки  
у 2020/2021 н.р. 

 

 
 
Згідно з Положенням про обласний конкурс дитячої казки, затвердженим 

наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної 
адміністрації від 08.07.2019 № 258 і зареєстрованим в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 24.07.2019 за 
№ 372/3489, 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, 23 лютого 2021 року відбувся ІІІ обласний конкурс казки на 
тему ,,Вперед за мріями” (далі – Конкурс) в Полтавському обласному центрі 
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради. 

У Конкурсі взяли участь 61 дитина: 
І вікова категорія – 27, 
ІІ вікова категорія – 21, 
ІІІ вікова категорія – 13. 
Членами журі були відзначені цікаві сюжети, оригінальні художні засоби, 

різнопланові за змістом, зворушливі та повчальні казки, однак були твори із 
недотриманими жанровими вимогами казки і невідповідністю стилістичних та 
синтаксичних конструкцій віку учасників.  

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: 
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Молодша вікова група (10-12 років): 
 
I ступеня 
Ващенка Олександра, учня комунального закладу позашкільної освіти 

,,Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” Семенівської селищної 
ради Кременчуцького району; 

Кононенка Всеволода, учня Лубенської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 2 Лубенської міської ради.  

II ступеня 
Германа Іллю, учня комунального опорного закладу ,,Сенчанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради Полтавської 
області”, вихованця Сенчанського будинку дитячої та юнацької творчості 
Сенчанської сільської ради Миргородського району; 

Давидову Вероніку, ученицю Вікторійської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Лубенського району; 

Сизоненко Марію, ученицю Опорного закладу загальної середньої освіти 
Машівського ліцею Машівської селищної ради Полтавського району; 

Стешенко Анастасію, ученицю Комунального закладу ,,Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Полтавської міської ради 
Полтавської області”. 

ІІІ ступеня 
Борківець Надію, ученицю Опорного закладу ,,Котелевська гімназія № 1 

імені С. А. Ковпака” Котелевської селищної ради Полтавського району; 
Заліського Захара, учня Манжеліївської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу О. О. Чайки Глобинської міської 
ради Кременчуцького району;  

Купрія Богдана, учня Опорного закладу Гребінківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 Гребінківської міської ради Лубенського району; 

Пипко Олександру, вихованку Хорольського центру дитячої та юнацької 
творчості Хорольської міської ради Лубенського району; 

Сіпко Єлизавету, Замулу Ніколь, вихованок Кобеляцького будинку 
дитячої та юнацької творчості імені Миколи Андрійовича Касьяна Кобеляцької 
міської ради Полтавського району;  

Хаблак Анастасію, ученицю Малобудищанської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради Полтавського району. 

 
Середня вікова група (13-15 років): 
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І ступеня 
Рішко Катерину, вихованку Пирятинського Центру дитячої та юнацької 

творчості Пирятинської міської ради Лубенського району. 
ІІ ступеня 
Міщенко Дарину, Міщенко Софію, вихованок Козельщинського  Будинку 

дитячої та юнацької творчості Кременчуцького району;  
Шатило Софію, вихованку комунального закладу позашкільної освіти 

,,Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” Семенівської селищної 
ради Кременчуцького району. 

ІІІ ступеня 
Долю Оксану, ученицю Опорного закладу загальної середньої освіти 

Селещинського ліцею Машівської селищної ради Полтавського району; 
Жмур Карину, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-
математичного циклу імені Л. І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради 
Кременчуцького району; 

Краплину Вікторію, ученицю Глобинської гімназії № 1 імені 
В. Є. Курченка Глобинської міської ради Кременчуцького району; 

Музичко Ольгу, ученицю Опорного закладу ,,Ялосовецький заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хорольської міської ради Лубенського 
району Полтавської області” ;  

Олешко Катерину, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району; 

Пунько Мирославу, ученицю Божківського навчально-виховного 
комплексу (опорний заклад) Новоселівської сільської ради Полтавського 
району; 

Солончука Данила, учня Полтавської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 29 Полтавської міської ради. 

 
Старша вікова група (13-15 років): 
 
І ступеня 
Марченка Вячеслава, учня комунального закладу позашкільної освіти 

,,Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості” Семенівської селищної 
ради Кременчуцького району. 

ІІ ступеня 
Пустовойтову Єлизавету, ученицю комунального опорного закладу 

,,Сенчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради 
Миргородського району Полтавської області”. 
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ІІІ ступеня 
Александрову Ангеліну, ученицю Лубенської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 10 Лубенської міської ради; 
Біду Анну, ученицю Божківського навчально-виховного комплексу 

(опорний заклад) Новоселівської сільської ради Полтавського району, 
Кіріяк Ірину, ученицю Вишнівської загальноосвітньої школи  

I-III ступенів Новооржицької селищної ради Лубенського району. 
 
2. За підготовку переможця Конкурсу нагородити грамотами 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради: 

Богун Маргариту Анатоліївну, керівника літературного гуртка ,,Живе 
слово” Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості Пирятинської 
міської ради Лубенського району; 

Заложчик Зою Володимирівну, керівника літературної студії ,,Муза” 
комунального закладу позашкільної освіти ,,Семенівський Будинок дитячої та 
юнацької творчості” Семенівської селищної ради Кременчуцького району; 

Огарьову Людмилу Михайлівну, учителя української мови та літератури 
Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Лубенської міської ради. 

 
3. Керівникам органів управління освітою, головам територіальних 

громад  
 

3.1. Довести до відома директорів закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти інформацію про результати Конкурсу. 

 
3.2. Проаналізувати стан роботи та сприяти поліпшенню діяльності 

літературних студій, розвитку літературно обдарованої молоді та вихованню 
любові до рідного слова. 

 
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника 

управління позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та 
правового забезпечення Рибалка С. В. 

 
 

Директор Віта КОВАЛЬСЬКА 
 
 


