
 
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
21.02.2020     м. Полтава     № 75 
 
 
 
Про підсумки проведення ІІ обласного 
конкурсу дитячої казки у 2019-2020 н.р. 

 

 
 

На виконання планів роботи Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації та Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради на 2020 рік, відповідно 
до Положення про обласний конкурс дитячої казки (далі – Положення), 
затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації від 08.07.2019 № 258 і зареєстрованого 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, 12 лютого 2020 року відбувся обласний конкурс дитячої 
казки (далі – Конкурс). 

Згідно з Положенням Конкурс пройшов у трьох вікових групах: 
молодша – 10-12 років; 
середня – 13-15 років; 
старша – 15-18 років. 
У Конкурсі взяли участь 63 учасники: 
молодша група – 29, 
середня група – 21; 
старша група – 13. 
Це представники 15 районів (Великобагачанський, Гребінківський, 

Глобинський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, 
Котелевський, Кременчуцький, Хорольський, Пирятинський, Полтавський, 
Решетилівський, Семенівський, Шишацький), 11 об’єднаних територіальних 
громад (Гребінківська міська, Засульська сільська, Козельщинська селищна, 
Малоперещепинська сільська, Глобинська міська, Пирятинська міська, 



 

Пришибська сільська, Решетилівська міська, Семенівська селищна, Сенчанська 
сільська, Чорнухинська селищна) та міст Полтава, Горішні Плавні, Лубни. 

Члени журі відзначили вищий рівень робіт у порівнянні з минулорічними, 
відзначили яскраві художні образи, оригінальні підходи до сюжетів, однак був 
виявлений випадок плагіату, що є неприпустимим.  

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: 

 
Молодша вікова група (10-12 років): 
I ступеня 

Давидову Вєроніку – ученицю Вікторійської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Пирятинської райдержадміністрації. 

ІІ ступеня 
Бакуту Ярину – вихованку літературного гуртка ,,Любисток” Опорного закладу 
,,Оріхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені В.М. Леонтовича 
Засульської сільської ради Полтавської області”; 
Бондаренко Олесю – вихованку літературного гуртка ,,Літературна веселка” 
Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37 Полтавської  
міської ради; 
Козаченко Аміну – ученицю Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 1 Лубенської міської ради. 

ІІІ ступеня 
Адамчука Богдана – вихованця літературного гуртка ,,Літературна творчість” 
Сенчанського Будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської 
ради; 
Купрія Богдана – учня Опорного закладу Гребінківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 4 Гребінківської міської ради; 
Литвиненко Анастасію – вихованку літературного гуртка ,,Літературна 
творчість” Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
Карлівської районної ради. 

 
Середня вікова група (13-15 років): 
І ступеня 



 

Дроботенко Валерію – ученицю Котелевської гімназії № 1  
імені С.А. Ковпака Котелевської районної ради. 

ІІ ступеня 
Міщенко Дарину та Софію – вихованок гуртка ,,Юний журналіст” 
Козельщинського Будинку дитячої та юнацької творчості Козельщинської 
селищної ради; 
Пасько Тетяну – ученицю Семенівського навчально-виховного комплексу № 1 
імені М.М. Хорунжого Семенівської селищної ради Семенівського району; 
Проценко Поліну – вихованку Літературної студії Семенівського районного 
будинку дитячої та юнацької творчості при Оболонській загальноосвітній 
школі І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради. 

ІІІ ступеня 
Ісіченко Анну – ученицю Головачанського комунального закладу загальної 
середньої освіти Заворсклянської сільської ради Полтавського району; 
Ляшенко Марію – ученицю Полтавської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 4 Полтавської міської ради. 

 
Старша вікова група (16-18 років): 
І ступеня 

Грицак Любов – вихованку гуртка ,,Книголюби” Бірківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської районної ради. 

ІІ ступеня 
Коваленка Ігора – вихованця гурта ,,Літературна вітальня” Карлівського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості Карлівської районної ради; 
Мазничко Катерину – вихованку літературного гуртка ,,Живе слово” 
Федіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної 
ради; 
Солдатенкову Жанну – вихованку літературної студії ,,Ліра” Гребінківської 
гімназії Гребінківської міської ради. 

ІІІ ступеня 
Купрієнко Євгенію – вихованку поетичної студії ,,Світанок” Загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2 Горішньоплавнівської міської ради; 
Кушнірову Катерину – ученицю Полтавської  загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 4 Полтавської міської ради; 
Попович Ірину – вихованку літературного гуртка ,,Золоте перо” Хорольської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Хорольської районної ради; 
Рогову Мирославу та Торубару Вікторію – учениць Пирогівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради. 

 



 

 
2. За підготовку переможця Конкурсу нагородити грамотами 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради: 
Бойко Ніну Григорівну – учителя української мови та літератури Вікторійської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської райдержадміністрації; 
Нос Катерину Андріївну – бібліотекара, керівника гуртка ,,Книголюби” 
Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської 
районної ради; 
Філоненко Ганну Олексіївну – учителя української мови та літератури 
Котелевської гімназії № 1 імені С.А. Ковпака Котелевської районної ради. 
 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 
міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад, закладів освіти обласного 
підпорядкування (позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та 
інституційного догляду та виховання дітей (інтернатного типу). 

 
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. 
 
 
 
Тимчасово виконувач  
обов’язків директора Г. ВЛАСЮК 
 
 


