
 
 

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 
 

27.03.2017 м. Полтава № 112 
 

 
Про підсумки проведення ХХІІ 
обласного огляду-конкурсу команд КВН 
загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів 2016-2017 н.р. 

 
 

На виконання річних планів роботи Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації і Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської 
молоді Полтавської обласної ради, відповідно до Положення про обласний огляд-
конкурс команд КВН учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних 
закладів, затвердженого наказом Головного управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 13.10.2010 № 807 і зареєстрованого в Головному 
управлінні юстиції у Полтавській області 29.10.2010 за № 57/1555 та з метою 
виявлення і підтримки талановитих і обдарованих дітей, сприяння розвитку їх 
творчих здібностей, забезпечення змістовного дозвілля учнівської молоді  
13 березня 2017 року відбувся ІІІ етап ХХІІ обласного огляду-конкурсу команд 
КВН загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 2016-2017 н.р. 

Цьому передували відбіркові етапи: 
І етап: шкільні, районні (міські) огляди-конкурси – грудень 2016 р. – січень 

2017 р. 
ІІ етап: зональні огляди-конкурси – лютий 2017 року (у 5 оглядах взяли 

участь 27 команд). 
 
Участь у фінальних змаганнях взяли п’ять команд навчальних закладів та ще 

дві запрошені для показових виступів. Учасники гри продемонстрували змістовну 
підготовку, високу виконавську майстерність, сценічну культуру, артистичність 
та емоційність виконання. 

Враховуючи вище викладене та на підставі рішення журі обласного огляду-
конкурсу команд КВН загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Нагородити дипломами лауреатів відповідного ступеня Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної 
ради команди КВН за зайняте: 

 



  

2 
 
І місце − «Бонжур» Шишацької обласної гімназії-інтернату для обдарова-

них дітей (керівник Семидідько Зоя Володимирівна); 
 

ІІ місце − «38 універсал» Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів № 38 (керівник Корнієнко Жанна Анатоліївна); 
 

ІІІ місце − «Кадри» Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
(керівники Даценко Людмила Анатолівна і Власенко Валентина 
Олександрівна). 

 
2. Нагородити дипломами лауреатів Полтавського обласного центру 

естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради команди 
КВН: 

«Браво» Новосанжарського навчально-виховного комплексу (керівники 
Шкільна Олена Григорівна і Варич Олеся Олександрівна); 

«Фортуна» Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 (керівник 
Безпала Ірина Рудольфівна). 

 
3. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради за високий рівень 
підготовки та участь у фінальній грі XXIІ обласного огляду-конкурсу команд 
КВН загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 2016-2017 н.р. 
команди: 

«La’Stars» Лазірківського Будинку дитячої та юнацької творчості і Лазірківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В.О. Підпалого Оржицького району 
(керівники Федоренко Антоніна Анатоліївна, Корнійко Олег Володимирович); 

«Хай пре» Заїчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Семенівського 
району (керівники Даценко Яна Янівна, Мороховець Вікторія Андріївна): 

 
4. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міськ-

виконкомів, об’єднаних територіальних громад, директорам загальноосвітніх, 
інтернатних, позашкільних навчальних закладів надалі сприяти створенню умов 
для виявлення в учнівських колективах обдарованих дітей та розвитку їх творчих 
здібностей, покращенню кадрового забезпечення позакласної роботи. 

 
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту – начальника управління закладів інтернатного типу, вищої, 
професійно-технічної освіти, науки, позашкільної та виховної роботи Гажієнко Г.І. 

 
 

Директор Департаменту  
освіти і науки 

 

О.В. Харченко 
 


