ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
24.04.2020

м. Полтава

№ 130

Про підсумки проведення обласних
фестивалів-конкурсів „ГуморFEST”
та театральних колективів „БРАВО”
у 2019-2020 н.р.
На виконання річних планів роботи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації та Полтавського обласного центру естетичного виховання
учнівської молоді Полтавської обласної ради, з метою виявлення і підтримки
талановитих і обдарованих дітей, сприяння розвитку їх творчих здібностей,
забезпечення змістовного дозвілля учнівської молоді, відповідно до положень,
були проведені І та ІІ етапи обласних фестивалів-конкурсів „ГуморFEST”
і театральних колективів „БРАВО”.
Учасниками ІІ (зонального) етапу обласного фестивалю-конкурсу
„ГуморFEST” стали 24 команди із 18 закладів загальної середньої освіти,
5 закладів позашкільної освіти та 1 закладу інституційного догляду та
виховання дітей (інтернатного типу) обласного підпорядкування.
Учасниками ІІ (відбіркового) етапу обласного фестивалю-конкурсу
театральних колективів „БРАВО” стали 26 театральних колективів із
20 закладів загальної середньої освіти, 5 закладів позашкільної освіти та
1 закладу інституційного догляду та виховання дітей (інтернатного типу)
обласного підпорядкування.
Проведення ІІІ (обласних) етапів відповідних заходів було заплановано
на 20 березня („ГуморFEST”) та 26 березня („БРАВО”), але через введення
карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-19 – відмінено.
Виходячи із ситуації, що склалася та враховуючи пріоритетність
навчальної роботи по завершенні карантинних обмежень, організаційними
комітетами відповідних обласних масових заходів вирішено встановити
остаточні результати їх проведення у 2019-2020 н.р. за підсумками рішень журі
ІІ етапу та вважати їх такими, що відбулися.
На підставі вищезазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити результати ІІ (зонального) етапу та відбіркової гри обласного
фестивалю-конкурсу „ГуморFEST” у 2019-2020 н.р. (додаток 1).
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2. Нагородити дипломами лауреатів обласного фестивалю-конкурсу
„ГуморFEST” у 2019-2020 н.р. команди:
„БОНЖУР” Комунального закладу „Шишацький обласний науковий
ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради” (керівник Семидідько
Зоя Володимирівна);
„ЗАВОДСЬКИЙ КВАРТАЛ” Глобинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 (керівник Ковнір Наталія Григорівна);
„ШОК” (ШКОЛА ОРИГІНАЛЬНИХ КАДРІВ) Збірну учнів Опорного
закладу „Оржицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка
Оржицької районної ради Полтавської області” та вихованців Оржицького
будинку дитячої та юнацької творчості (керівники Дікова Людмила Григорівна,
Ведмідь Тетяна Миколаївна);
„СЕРПЕНТАРІЙ” Кременчуцького ліцею № 5 імені Т.Г. Шевченка
(керівник Нестеренко Юлія Миколаївна);
„БРАВО” Новосанжарського закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів (керівники Шкільна Олена Григорівна, Варич Олеся
Олександрівна);
„КАДРИ” Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 (керівник
Решетило Ірина Миколаївна).
3. Затвердити результати ІІ (відбіркового) етапу обласного фестивалюконкурсу театральних колективів „БРАВО” у 2019-2020 н.р. (додаток 2).
4. Нагородити дипломом Гран-Прі обласного фестивалю-конкурсу
театральних колективів „БРАВО” у 2019-2020 н.р. театральний колектив
„СУЗІР’Я” Комунального закладу „Полтавський міський багатопрофільний
ліцей № 1 імені І.П. Котляревського Полтавської міської ради” (керівник
Гайдамака Вікторія Миколаївна).
5. Нагородити дипломами відповідного ступеня обласного фестивалюконкурсу театральних колективів „БРАВО” у 2019-2020 н.р. за зайняте:
І місце – театральний колектив „ТЕАТРАЛИ” Зіньківського ліцею імені
М.К. Зерова Зіньківської районної ради (керівники Бершак Світлана Іванівна,
Калатура Наталія Леонідівна, Подоба Світлана Миколаївна, Кечеджі Валентина
Іванівна)
та
театральний
колектив
„ФАНТАЗІЯ”
Спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка
з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу
Горішньоплавнівської міської ради (керівник Сінельник Наталія Миколаївна);
ІІ місце – театральний колектив „МеТа” Лубенської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 6 (керівники Пруднікова Валенина Ігорівна, Латкіна
Тетяна Валеріївна, Кочубей Світлана Василівна, Нікул Юлія Василівна);
ІІІ місце – театральний колектив „КАЛЕЙДОСКОП” Лубенського закладу
загальної середньої освіти № 4 (керівники Коробицька Світлана Едуардівна,
Тягній Лариса Василівна).
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6. Нагородити грамотою Полтавського обласного центру естетичного
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради театральний колектив
,,ДЖЕРЕЛА” Глобинської гімназії № 1 імені В.Є. Курченка за неординарний
вибір матеріалу.
7. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій,
міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад, 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.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління
позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового
забезпечення Рибалка С.В.

Директор

В.КОВАЛЬСЬКА

Додаток 1
до наказу Департаменту
освіти і науки
24 квітня 2020 № 130

РЕЙТИНГОВА ТАБЛИЦЯ
результатів виступів команд у ІІ (зональному) етапі
обласного фестивалю-конкурсу „ГуморFEST” у 2019-2020 н.р.
Кількість
Команда
Заклад освіти
балів
Комунальний заклад „Шишацький обласний
„Бонжур”
науковий
ліцей-інтернат
ІІ-ІІІ
ступенів
17,0
Полтавської обласної ради”
„Заводський
Глобинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
16,4
квартал”
№5
Збірна команда учнів Опорного закладу
„ШОК”
„Оржицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
(Школа
імені І.Я. Франка Оржицької районної ради
16,3
Оригінальних
Полтавської області” та вихованців Оржицького
Кадрів)
будинку дитячої та юнацької творчості
„Серпентарій” Кременчуцький ліцей № 5 імені Т.Г. Шевченка
16,2
„Без паніки”
Чорнухинський ліцей імені Г.С. Сковороди
15,8
Новосанжарський заклад загальної середньої
„БРАВО”
15,3
освіти І-ІІІ ступенів
Лубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
„Кадри”
15,2
№1
„Фортуна”
Зіньківський ліцей імені М.К. Зерова
15,2
,,Газіровка”
Збірна учнів закладів освіти Машівської ОТГ
15,0
Пирятинський Центр дитячої та юнацької
„КіПіШ”
14,7
творчості
Опорний заклад ,,Новооріхівський ліцей імені
„Оба-На”
О.Г. Лелеченка
Лубенської районної ради
13,6
Полтавської області”
Жоржівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
„Спектр”
13,6
Шишацької селищної ради
Опорний заклад ,,Яреськівська загальноосвітня
„Кураж”
школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька
13,4
Шишацької районної ради Полтавської області”
Розсошенська гімназія Щербанівської сільської
„Сашкові діти”
13,3
ради Полтавського району
Позашкільний навчальний заклад центр дитячої
„Сусіди”
та юнацької творчості Горішньоплавнівської
13,2
міської ради

Команда

Заклад освіти

„Онлайн”

Карлівська гімназія імені Ніни Герасименко
Опорний заклад ,,Решетилівський ліцей імені
І.Л. Олійника Решетилівської міської ради
Полтавської області”
Лохвицький міський центр дитячої та юнацької
творчості

„Old school”
„Вінегрет”

Кількість
балів
12,8
12,8
12,5

„БДЮТ”

(Багато дівчачо- Семенівський районний Будинок дитячої та
юнацьких
юнацької творчості
талантів)
„БАНдіти”
Хорольська гімназія Хорольської районної ради
Березоворудська загальноосвітня школа І-ІІІ сту„БРАС”
пенів Пирятинської районної ради
Малоперещепинський заклад загальної середньої
„Шаленими
освіти І-ІІІ ступенів імені М.А. Клименка
вітрами”
Малоперещепинської сільської ради Новосанжарського району
Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступе„Big seven”
нів імені академіка В.О. Пащенка Решетилівської
районної ради
„Все в одному – Хорішківський ліцей імені М.В. Остроградського
X.Y.Z”
Козельщинської селищної ради

12,4
12,4
12,0

11,6

11,4
11,0

РЕЗУЛЬТАТИ
відбіркової гри обласного фестивалю-конкурсу ,,ГуморFEST” у 2019-2020 н.р.
Кількість
Команда
Заклад освіти
балів
Новосанжарський заклад загальної середньої
„БРАВО”
19,4
освіти І-ІІІ ступенів
Лубенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
„Кадри”
19,4
№1
„Газіровка”
Збірна учнів закладів освіти Машівської ОТГ
18,2
Пирятинський Центр дитячої та юнацької
„КіПіШ”
17,6
творчості
„Без паніки”
Чорнухинський ліцей імені Г.С. Сковороди
17,2

Директор Полтавського обласного
центру естетичного виховання
учнівської молоді Полтавської
обласної ради

Н.ЧЕРНОБЕЛЬ

Додаток 2
до наказу Департаменту
освіти і науки
24 квітня 2020 № 130

РЕЙТИНГОВА ТАБЛИЦЯ
обласного фестивалю-конкурсу театральних колективів ,,БРАВО”
у 2019-2020 н.р.
Кількість
Колектив / Заклад освіти
Місце
балів
Театральний колектив „Сузір'я”
Комунальний заклад ,,Полтавський міський
багатопрофільний ліцей №1 імені І.П. Котляревського
Полтавської міської ради”

30

Гранпрі

Театральний колектив „Театрали”
Зіньківський ліцей імені М.К. Зерова
Зіньківської районної ради

29

І

Театральний колектив „Фантазія”
Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3
імені В.О. Нижниченка з поглибленим вивченням
предметів суспільно-гуманітарного циклу
Горішньоплавнівської міської ради

29

І

Театральний колектив ,,МеТа”
Лубенська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 6

28

ІІ

Театральний колектив ,,Калейдоскоп”
Лубенський заклад загальної середньої освіти № 4

26

ІІІ

Театральний колектив ,,Джерела”
Глобинська гімназія № 1 імені В.Є. Курченка

25

Грамота

Театральний колектив ,,Золотий ключик”
Пирятинський Центр дитячої та юнацької творчості

23

Театральний колектив ,,Сузір'я”
Комунальний заклад ,,Шишацький обласний науковий
ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів Полтавської обласної ради”

23

Дитячий театр ,,Котигорошко”
Кобеляцький Будинок дитячої та юнацької творчості
імені Миколи Андрійовича Касьяна

20

Театральний колектив ,,Самоцвіти”
Покровська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів
Зіньківської районної ради

20

Колектив / Заклад освіти

Кількість
Місце
балів

Ляльковий театр ,,Коза-дереза”
Човно-Федорівський заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів Зінківської районної ради

18

Ляльковий театр ,,Мадагаскар”
Кобеляцький Будинок дитячої та юнацької творчості
імені Миколи Андрійовича Касьяна

18

Театральний колектив ,,Зоряни”
Комунальний позашкільний навчальний заклад
Оржицької районної ради ,,Лазірківський Будинок
дитячої та юнацької творчості”

18

Театральний колектив ,,VIP В.Багачка”
Опорний заклад ,,Великобагачанський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів виконавчого комітету
Великобагачанської селищної ради Великобагачанського
району Полтавської області”

15

Театральний колектив ,,Берегиня”
Малобакайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Решетилівської районної ради

10

Театральна студія ,,Юність”
Сенчанський Будинок дитячої та юнацької творчості
Сенчанської сільської ради Лохвицького району

10

Театральний колектив ,,Темі”
Опорний заклад ,,Шишацька спеціалізована школа
імені В.І.Вернадського Шишацької селищної ради
Полтавської області”

8

Театральний колектив ,,Зорепад”
Старосанжарський заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів імені Оксани Мешко Малоперещепинської
сільської ради Новосанжарського району

7

Театральний колектив ,,Чураївна”
Опорний заклад ,,Гоголівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Великобагачанської районної ради
Полтавської області”

7

Театральний колектив ,,Театрали”
Опорний заклад ,,Диканський навчально-виховний
комплекс імені М.В.Гоголя ,,загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад” Диканської
районної ради Полтавської області”

7

Колектив / Заклад освіти

Кількість
Місце
балів

Театральний колектив ,,Домінанта”
Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Білоцерківської сільської ради
Великобагачанського району

6

Театральний колектив ,,Романтики”
Біляківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Семенівської районної ради

5

Театральний колектив ,,Театральна скринька”
Комунальний заклад ,,Розсошенська гімназія
Щербанівської сільської ради Полтавського району
Полтавської області”

5

Театральний колектив ,,Яблучко”
Решетилівська філія І ступеня опорного закладу
,,Решетилівський ліцей імені І.Л.Олійника
Решетилівської міської ради”

5

Театральний колектив ,,Зелений Гай”
Гадяцький ліцей I-III ступенів №1 імені Олени Пчілки

4

Театральна студія ,,Мрія”
Опорний заклад ,,Яреськівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька
Шишацької районної ради Полтавської області”

(не
формат
конкурсу)

Директор Полтавського обласного
центру естетичного виховання
учнівської молоді Полтавської
обласної ради

Н.ЧЕРНОБЕЛЬ

