
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

09.04.2021     м.Полтава     № 116 
 

Про підсумки проведення 
обласного фестивалю-конкурсу 
„ГуморFEST” у 2020/2021 н.р. 

 
Відповідно до Положення про обласний фестиваль-конкурс „ГуморFEST”, 

затвердженого наказом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 08.07.2019 № 258 і зареєстрованого в Головному територіальному управлінні 
юстиції у Полтавській області 24.07.2019 за № 368/3485, у березні 2021 року  
у дистанційному форматі з дотриманням санітарно-епідемічних вимог щодо 
протидії COVID-19 був проведений обласний фестиваль-конкурс „ГуморFEST” 
(далі – фестиваль-конкурс). 

Учасниками фестивалю-конкурсу стали 23 команди із 20 закладів загальної 
середньої освіти, 2 закладів позашкільної освіти та 1 закладу інституційного 
догляду та виховання дітей (інтернатного типу) обласного підпорядкування. 

За підсумками рішення журі фестивалю-конкурсу 
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Затвердити результати фестивалю-конкурсу (додаток 1). 
 
2. Нагородити переможців фестивалю-конкурсу дипломами Полтавського 

обласного центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської 
обласної ради: 

 
І ступеня: 
команду „КМТС” Кременчуцького ліцею № 11 „Гарант” Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району; 
команду „OBI-WAN KENOBI” Центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району; 
 
ІІ ступеня: 
команду „СЕРПЕНТАРІЙ” Кременчуцького ліцею № 5 імені Т. Г. Шевченка 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району; 
команду „САШКОВІ ДІТИ” Комунального закладу „Розсошенська гімназія 

Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області”; 
команду „ФОРТУНА” Зіньківського ліцею імені М. К. Зерова Зіньківської 

міської ради Полтавського району; 
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команду „КіПіШ” Пирятинського Центру дитячої та юнацької творчості 
Пирятинської міської ради Лубенського району. 

 
ІІІ ступеня: 
команду „ГАЗІРОВКА” Опорного закладу загальної середньої освіти 

„Машівський ліцей Машівської селищної ради Полтавського району 
Полтавської області”; 

команду „НА ДЕСЕРТ” Максимівського ліцею Піщанської сільської ради 
Кременчуцького району; 

команду „СПЕКТР” Жоржівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Шишацької селищної ради Миргородського району; 

збірну ліцею „ПОЛІТ” Полтавського обласного наукового ліцею-інтернату 
ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Мака-
ренка (Ліцей „Політ”); 

команду „БЕЗ ПАНІКИ” Чорнухинського ліцею імені Г. С. Сковороди та 
Будинку дитячої та юнацької творчості Чорнухинської селищної ради 
Лубенського району 

 
3. Керівникам органів управління освітою, директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування відмітити керівників колективів і керівників 
закладів освіти, на базі яких вони діють, за підтримку та розвиток творчих 
здібностей учнівської молоді, а також надалі сприяти створенню і 
забезпеченню умов їх розвитку та реалізації. 

 
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 

Директор          Віта КОВАЛЬСЬКА 



 

Додаток 1 
до наказу Департаменту  
освіти і науки  
09 квітня 2021 № 116 

 
 
 

ЗАГАЛЬНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
обласного фестивалю-конкурсу „ГуморFEST” у 2020/2021 н.р. 

 

№ 
з/п Назва команди Заклад освіти Середній 

бал 

1 „КМТС” Кременчуцький ліцей № 11 „Гарант”  
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 7,0 

2 „OBI-WAN 
KENOBI” 

Центр дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради  

Кременчуцького району 
7,0 

3 „Серпентарій” Кременчуцький ліцей № 5 імені Т. Г. Шевченка  
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 6,0 

4 „Сашкові діти” 
Комунальний заклад „Розсошенська гімназія 

Щербанівської сільської ради Полтавського району 
Полтавської області” 

6,0 

5 „Фортуна” Зіньківський ліцей імені М. К. Зерова  
Зіньківської міської ради Полтавського району 5,8 

6 „КіПіШ” Пирятинський Центр дитячої та юнацької творчості  
Пирятинської міської ради Лубенського району 5,8 

7 „Газіровка” 
Опорний заклад загальної середньої освіти 

„Машівський ліцей Машівської селищної ради 
Полтавського району Полтавської області” 

5,4 

8 „На десерт” Максимівський ліцей Піщанської сільської ради 
Кременчуцького району 5,4 

9 „СПЕКТР” Жоржівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
Шишацької селищної ради Миргородського району 5,2 

10 Збірна ліцею 
„Політ” 

Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат  
ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному 

коледжі імені А. С. Макаренка (Ліцей „Політ”) 
5,2 

11 „Без паніки” 
Чорнухинський ліцей імені Г. С. Сковороди,  

Будинок дитячої та юнацької творчості 
Чорнухинської селищної ради Лубенського району 

5,2 

12 „Заводський 
квартал” 

Глобинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 
Глобинської міської ради Кременчуцького району 4,8 

13 „Смайл” 
Опорний заклад „Заводська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1” Заводської міської ради 
Миргородського району 

4,8 



№ 
з/п Назва команди Заклад освіти Середній 

бал 

14 „Канікули” Терешківський ліцей Терешківської сільської ради 
Полтавського району 4,6 

15 „Оба-на” 
Опорний заклад „Новооріхівський ліцей  

імені О. Г. Лелеченка Ромоданівської селищної ради 
Миргородського району Полтавської області” 

4,6 

16 „Всі свої” 
Градизька гімназія імені Героя України  

Олександра Білаша Градизької селищної ради 
Кременчуцького району 

4,6 

17 „VTRENDI” 

Голобородьківський навчально-виховний комплекс  
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад” Карлівської міської ради 
Полтавського району 

4,6 

18 „Євродіти” Мачухівський навчально-виховний комплекс  
Мачухівської сільської ради Полтавського району 4,6 

19 „Бандіти” Хорольська гімназія Хорольської міської ради 
Лубенського району 4,4 

20 „Спецназ” 
Семенівський заклад загальної середньої освіти № 1 

І-ІІІ ступенів імені М. М. Хорунжого  
Семенівської селищної ради Кременчуцького району 

4,4 

21 „Крутяки” Оболонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
Оболонської сільської ради Кременчуцького району 4,0 

22 „X.Y.Z.- 
Без обмежень” 

Хорішківський ліцей імені М. В. Остроградського  
Козельщинської селищної ради  

Кременчуцького району 
3,8 

23 „Дикі гуси” 
Сватківський заклад загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів Краснолуцької сільської ради 
Миргородського району 

3,8 

 
 
 
Директор Полтавського 
обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді 

 

Надія ЧЕРНОБЕЛЬ 
 


