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ПРОТОКОЛ № 1 
засідання журі ІІ (відбіркового) етапу обласного фестивалю-конкурсу  

«Молодь обирає здоров’я» 
від 01.04.2019 р. 

 

 Місце проведення:  
вул. Соборності 67, м. Полтава 
Полтавський обласний центр 
естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради 

  
Присутні: Бацанова  

Людмила 
Василівна 

─ Керівник ансамблю спортивного бального 
танцю «Натхнення» Полтавського обласного 
центру естетичного виховання учнівської 
молоді 
 

 Зубенко  
Світлана 
Василівна 
 

─ завідувач масового відділу, керівник гуртка-
методист комунального закладу «Полтавський 
Палац дитячої та юнацької творчості 
Полтавської міської ради Полтавської області»; 
 

 Зірка  
Юлія  
Сергіївна 

─ завідувач відділу організаційно-масової роботи 
Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді, член оргкомітету; 
 

 Рець  
Олександр 
Вікторович 
 

─ заступник директора з виховної роботи 
Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської; 
 

 Рощупкін  
Олексій 
Вікторович 

─ режисер масових заходів, культорганізатор 
Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді. 

  
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  
 Про визначення учасників обласного фестивалю-конкурсу «Молодь обирає 

здоров’я» (далі – фестиваль-конкурс). 
 

І. СЛУХАЛИ: 
Зірку Ю.С., координатора фестивалю, яка ознайомила присутніх з листом 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді від 
30.11.2018 № 580 про порядок проведення Полтавським ОЦЕВУМом обласних 
масових заходів, у якому був визначений порядок проведення огляду-конкурсу та  
з листом Департаменту освіти і науки від 06.02.2019 № 03.02-19/196 «Про 
проведення відбіркових етапів обласних конкурсів», де зазначено умови та дата 
реєстрації фестивалю-конкурсу, а також повідомила, що на даний час для участі у 
огляді-конкурсі подано 32 заявки від закладів освіти області та запропонувала 
переглянути відео виступів команд. 

 
ІІ. ПЕРЕГЛЯНУЛИ: відео 32 літературно-музично-спортивних міні 

композицій згідно реєстрації. 
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ІІІ. УХВАЛИЛИ:  
1) Встановити наступні результати виступів команд: 

№ 
з/п Команда Заклад освіти Загальний 

бал 
1 «Щасливе життя» Пирятинський Центр дитячої та юнацької творчості 150 
2 «Нове покоління» Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 38 Полтавської міської ради Полтавської області» 145 
3 «Хвиля» Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Решетилівської 

міської ради 143 

4 «Фабрика здоров'я» 
Опорний заклад «Диканський навчально-виховний комплекс 
імені М.В.Гоголя «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад» Диканської районної ради 
Полтавської області» 

142 

5 «Нове покоління» Майбородівська загальноосвітня школа I-II ступенів 
Новознам'янської сільської ради Кременчуцького району 141 

6 «Адреналін» КЗ «Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради 
Полтавського району Полтавської області» 140 

7 «Здорова молодь 
Чорнухинщини» 

Чорнухинська загальноосвітня школа I-IІI ступенів 
Чорнухинської районної ради 139 

8 «Енергія» Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 
Кременчуцької міської ради 138 

9 «Здоровенькі були» Жоржівська загальноосвітня школа I-III ступенів Шишацької 
селищної ради 137 

10 «Вінтаж» 
Обізнівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 
Глобинського району 

136 
11 «Тайм-Аут» Семенівський навчально-виховний комплекс №1 імені М.М. 

Хорунжого Семенівської селищної ради 135 
12 «Активні» Кулажинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Гребінківської районної ради 129 
13 «Вітамінка» Новогалещинський ліцей Новогалещинської селищної ради 

Козельщинського району 127 
14 «Живчики» 

Полузірський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад» Мачухівської 
сільської ради 

126 
15 «Вітамін» Великокручанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Пирятинського району 125 
16 «Будьте здорові!» 

Опорний заклад «Руденківський заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Руденківської сільської ради 
Новосажарського району» 

123 
17 «Позитив» Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені М.С.Новохатька 

Кременчуцького району 121 
18 «Супергерої» Яблунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Оржицької 

районної ради 121 
19 «Вітаміни» Миргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 імені 

Івана Андрійовича Зубковського Миргородської міської ради 118 
20 «Веселка» Котелевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 118 
21 «Формула здоров'я» 

Опорний заклад «Яреськівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені Ф.П.Борідька Шишацької районної ради 
Полтавської області» 

117 

22 «Живчики» 
Кривушівський навчально-виховний комплекс 
«загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад» 
Піщанської сільської ради Кременчуцького району 

116 

23 «Сполох» 
Пристанційнівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Малоперещепинської сільської ради Новосанжар-
ського району 

116 
24 «ТЕМП» Вирішальненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Лохвицької районної ради 115 
25 «ТИТАНИ» Хорольський навчально-виховний комплекс Хорольської 

районної ради 113 

26 «Адреналін» 
Драбинівський навчально-виховний комплекс «Заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної 
освіти» Драбинівської сільської ради Новосанжарського 
району Полтавської області» 

112 

27 «Гармонія» Духівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лубенської 
районної ради 111 
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№ 
з/п Команда Заклад освіти Загальний 

бал 
28 «Здоров'я» Терешківська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Терешківської сільської ради Полтавського району 110 
29 «Позитив» Козельщинського ліцею Козельщинської селищної ради 109 
30 «Здорові були» Оболонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Семенівської 

районної ради 108 
31 «Щасливе майбутнє» Гребінківський Центр дитячої та юнацької творчості 106 
32 «Мрія» Оленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Козельщинської районної ради 105 
 
2) Визначити учасниками обласного етапу фестивалю-конкурсу наступні 

команди: 
№ 
з/п Команда Заклад освіти 

1 «Щасливе життя» Пирятинський Центр дитячої та юнацької творчості 

2 «Нове покоління» Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 38 Полтавської міської ради Полтавської області» 

3 «Хвиля» Решетилівська гімназія імені І.Л.Олійника Решетилівської міської ради 

4 «Фабрика здоров'я» 
Опорний заклад «Диканський навчально-виховний комплекс імені 
М.В.Гоголя «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад» Диканської районної ради Полтавської області» 

5 «Нове покоління» Майбородівська загальноосвітня школа I-II ступенів Новознам'янської 
сільської ради Кременчуцького району 

6 «Адреналін» КЗ «Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського 
району Полтавської області» 

7 «Здорова молодь 
Чорнухинщини» 

Чорнухинська загальноосвітня школа I-IІI ступенів Чорнухинської 
районної ради 

8 «Енергія» Кременчуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №16 Кременчуцької 
міської ради 

9 «Здоровенькі були» Жоржівська загальноосвітня школа I-III ступенів Шишацької селищної 
ради 

10 «Вінтаж» Обізнівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-дошкільний навчальний заклад» Глобинського району 

11 «Тайм-Аут» Семенівський навчально-виховний комплекс №1 імені М.М. Хорунжого 
Семенівської селищної ради 

12 «Активні» Кулажинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Гребінківської 
районної ради 

13 «Вітамінка» Новогалещинський ліцей Новогалещинської селищної ради 
Козельщинського району 

14 «Живчики» Полузірський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний заклад» Мачухівської сільської ради 

15 «Вітамін» Великокручанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Пирятинського 
району 

16 «Будьте здорові!» Опорний заклад «Руденківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Руденківської сільської ради Новосажарського району» 

17 «Позитив» Кам’янопотоківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені М.С.Новохатька 
Кременчуцького району 

18 «Супергерої» Яблунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Оржицької районної 
ради 

 
 
Члени журі: 
 
 
 
 
01.04.2019 р. 

 

Л.В. Бацанова 
Ю.С. Зірка 
С.В. Зубенко 
О.В. Рець 
О.В. Рощупкін 

 


