
 
 

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 
18.04.2018 м. Полтава № 164 

 
Про підсумки проведення  
Х обласного фестивалю-конкурсу 
«Молодь обирає здоров’я» 
 

На виконання річних планів роботи Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації та Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради (далі – ОЦЕВУМ), наказу 
Департаменту освіти і науки від 12.03.2018  № 97 «Про проведення Х обласного 
фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»», відповідно до Положення про 
проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає 
здоров’я» у Полтавській області, затвердженого спільним наказом Головного 
управління освіти і науки та відділу у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації від 19.12.2011 № 522/486 і зареєстрованого в Головному 
управлінні юстиції у Полтавській області 22.12.2011 за № 226/1803, з метою 
утвердження та пропаганди здорового способу життя, запобігання негативним 
проявам серед дітей і молоді, виявлення та підтримки талановитих підлітків,  
12 квітня 2018 року був проведений Х обласний фестиваль-конкурс «Молодь 
обирає здоров’я» (далі – фестиваль-конкурс).  

У фестивалі-конкурсі взяли учать 25 команд навчальних закладів області  
(22 загальної середньої освіти, 2 позашкільної освіти та 1 інтернатного). 

Програма фестивалю включала в себе конкурс літературно-музично-
спортивних міні-композицій, конкурс плакатів та художніх робіт, конкурс 
фотографій та фоторобіт. 

На підставі рішення журі фестивалю-конкурсу 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Нагородити переможців конкурсу літературно-музично-спортивних 
міні-композицій дипломами ОЦЕВУМу:  

 
ГРАН-ПРІ 
 

− команду «Нове покоління» Комунального закладу 
«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 
Полтавської міської ради Полтавської області» (керівники 
Корнієнко Жанна Анатоліївна, Щербань Лариса Володими-
рівна); 
 

І ступеня  команду «Щасливе життя» Пирятинського Центру дитячої 
та юнацької творчості (керівники Тимчур Алла Іванівна, 
Зубенко Тетяна Владиславівна); 
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ІІ ступеня − команду «Революція» Оріхівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів імені М.В.Леонтовича Засульської сільської 
ради Лубенського району (керівники Шендрик Оксана 
Володимирівна, Жмак Ярослава Володимирівна); 
 

команду «Нове життя» Шишацької обласної гімназії-
інтернату для обдарованих дітей (керівники Семидідько Зоя 
Володимирівна, Цьова Яна Вікторівна); 
 

ІІІ ступеня − команду «Вибір» Карлівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №3 (керівники Шенгер Світлана Петрівна, 
Семеренко Віта Вікторівна); 
 

команду «Фабрика здоров’я» Опорного закладу 
«Диканський навчально-виховний комплекс імені 
М.В.Гоголя «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Диканської районної ради 
Полтавської області» (керівники команди Рокотянська Інна 
Олександрівна, Чипенко Людмила Юріївна). 

 
2. Нагородити грамотою ОЦЕВУМу учасників фестивалю-конкурсу у 

конкурсі літературно-музично-спортивних міні-композицій: 
за позитивне та різнобічне наповнення виступу команду «Живчик» 

Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки Гадяцької міської ради; 
за змістовне розкриття теми та її втілення команду «Адреналін» 

Розсошенської гімназії Полтавського району. 
 
3. Нагородити переможців конкурсу плакатів та художніх робіт дипломами 

ОЦЕВУМу: 
 

І ступеня − Ігнатюк Катерину та Ігнатюка Андрія, вихованців 
позашкільного навчального закладу центр дитячої та 
юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради; 
 

Кошову Єлизавету та Кравченка Андрія, вихованців 
позашкільного навчального закладу центр дитячої та 
юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради; 
 

ІІ ступеня − творчий колектив учнів Комунального закладу «Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської 
міської ради Полтавської області»; 
 

творчий колектив учнів Розсошенської гімназії 
Полтавського району; 
 

ІІІ ступеня − Зоріна Романа, учня Войнівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради; 
 

Ястребу Владислава, вихованця Чорнухинського Будинку 
дитячої та юнацької творчості; 
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  команду «New Breath» Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 
 

творчий колектив учнів Карлівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3. 

 
4. Нагородити переможців конкурсу фотографій та фоторобіт дипломами 

ОЦЕВУМу: 
 

І ступеня − Дзябенка Богдана, учня Кременчуцького навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня - 
колегіум» №25; 
 

Лепеху Руслана, учня Мокиївського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
дошкільний навчальний заклад» Чорнухинської районної 
ради; 
 

ІІ ступеня − Вдовиченко Інну та Плюту Ольгу, учениць Решетилівської 
гімназії імені І.Л. Олійника; 
 

команду «Вітамін» Пирятинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 4; 
 

творчий колектив учнів Комунального закладу «Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 імені Бориса 
Серги Полтавської міської ради Полтавської області». 
 

ІІІ ступеня − Куліш Еліну, ученицю Опорного закладу «Пирятинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6»; 
 

Прітчіну Марину, ученицю Новокочубеївської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради; 
 

Соченок Олександру, учениця Кременчуцької загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 22. 

 
5. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міськ-

виконкомів, об’єднаних територіальних громад, директорам закладів освіти 
обласного підпорядкування відмітити керівників команд і керівників закладів 
освіти, на базі яких вони діють, за підтримку і розвиток творчих здібностей 
учнівської молоді та надалі сприяти створенню умов для формування, 
популяризації та пропаганди здорового способу життя серед дітей і молоді, 
запобігання негативним проявам серед підлітків. 

 
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 
 

Виконувач обов’язків директора 
Департаменту освіти і науки 

 
Г.Б. Власюк 

 


