
 
 

ПОЛТАВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 
 

25.05.2017 м. Полтава № 230 
 
 
Про підсумки проведення  
ІХ обласного фестивалю-конкурсу 
«Молодь обирає здоров’я» 
 
 

На виконання річних планів роботи Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації та Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівсь-
кої молоді Полтавської обласної ради (далі – ОЦЕВУМ), наказу Департаменту 
освіти і науки від 23.03.2017 № 107 «Про проведення ІХ 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 та з нагоди 
Всесвітнього дня здоров’я 7 квітня 2017 року був проведений ІХ обласний 
фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я» (далі – фестиваль-конкурс).  

У фестивалі-конкурсі взяли учать команди 20 загальноосвітніх,  
1 інтернатного та 3 позашкільних навчальних закладів. 

Програма фестивалю включала в себе конкурс літературно-музично-спортив-
них міні-композицій, конкурс плакатів, конкурс фотографій, художніх робіт. 

На підставі рішення журі фестивалю-конкурсу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Нагородити дипломами ОЦЕВУМу відповідного ступеня команди-
переможниці у конкурсі літературно-музично-спортивних міні композицій за 
зайняте:  

І місце − команду «Щасливе життя» Пирятинського районного Центру 
дитячої та юнацької творчості (керівники команди Тимчур Алла 
Іванівна, Зубенко Тетяна Владиславівна); 
 

команду «Нове покоління» Полтавської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 38 (керівники команди Корнієнко Жанна 
Анатоліївна, Щербань Лариса Володимирівна); 
 



 
 

ІІ місце − команду «Енергія життя» спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка 
Горішньоплавнівської міської ради (керівники команди 
Назарова Марина Вікторівна, Шенкевич Юлія Юріївна); 
 

команду «Фабрика здоров’я» Диканської гімназії імені  
М.В. Гоголя (керівники команди Чипенко Людмила Юріївна, 
Рокотянська Інна Олександрівна); 
 

ІІІ місце − команду «Революція» Лубенського районного центру дитячої та 
юнацької творчості (керівники команди Шендрик Оксана 
Володимирівна, Жмак Ярослава Володимирівна); 
 

команду «7 кадрів» Новосанжарського навчально-виховного 
комплексу (керівник команди Янко Марина Василівна); 
 

команду «Формула здоров’я» Яреськівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступені в імені Ф.П. Борідька (керівники команди 
Родінка Світлана Анатоліївна, Аксельрод Ніна Андріївна); 
 

команду «Сімейка» Карлівської гімназії імені Ніни Герасименко 
(керівник команди Боровик Людмила Анатоліївна). 

 
2. Нагородити грамотою ОЦЕВУМу: 
в номінації «Завзятий дебют» команду «Здоров'я+» Семенівського 

навчально-виховного комплексу № 2;  
в номінації «Командний дух» команду «Вітамінка» Новогалещинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Козельщинської районної ради; 
в номінації «Відкриття фестивалю» команду «Вітаміни» Миргородської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9 імені І.А. Зубковського. 
 
3. Нагородити дипломами ОЦЕВУМу відповідного ступеня переможців 

конкурсу плакатів за зайняте: 
І місце − Гапусенка Владислава, учня Пришибської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Шишацької селищної ради; 
 

ІІ місце − колектив учнів Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів № 38; 
 

колектив учнів Полтавської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 3; 
 

ІІІ місце − Коваль Олександру, ученицю 9-А класу Гребінківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4; 
 

вихованців гуртка «Виготовлення сувенірів» Полузірського 
навчально-виховного комплексу Новосанжарського району. 

 
4. Нагородити дипломами ОЦЕВУМу відповідного ступеня переможців 

конкурсу фотографій та художніх робіт за зайняте: 
І місце − команду «Вітамін» Пирятинської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 4; 
 



 
 

ІІ місце − Сипко Антона, учня 5-А класу Шишацької спеціалізованої 
школи імені В.І. Вернадського; 
 

ІІІ місце − Заєць Вікторію, вихованку Машівського районного Будинку 
дитячої та юнацької творчості; 
 

колектив учнів Бричківського навчально-виховного комплексу 
Полтавського району. 

 
5. Нагородити грамотами ОЦЕВУМу за оригінальність виконання робіт  

у конкурсі плакатів: 
колектив учнів Оріхівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

імені В.М. Леонтовича Лубенського району; 
команду «7 кадрів» Новосанжарського навчально-виховного комплексу. 
 
6. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, об’єднаних територіальних громад, директорам закладів 
обласного підпорядкування надалі сприяти створенню умов для формування, 
популяризації та пропаганди здорового способу життя серед дітей і молоді, 
запобігання негативним проявам серед підлітків виявленню та підтримці 
талановитих підлітків. 

 
7. 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 

 


