
 
 
 
 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

18.06.2021 м. Полтава № 240 
 
 
Про підсумки проведення 
обласного фестивалю-конкурсу 
„Молодь обирає здоров’я”  
у 2020 – 2021 н.р. 

 
Відповідно до Положення про проведення щорічного Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу „Молодь обирає здоров'я”, затвердженого спільним 
наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту від 24.11.2009 №1061/4128 і зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 18.12.2009 за № 1228/17244, враховуючи наказ 
Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 12.03.2021 
№ 72, враховуючи наказ Департаменту освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації від 19.03.2021 № 88, з метою утвердження та пропаганди 
здорового способу життя, запобігання негативним проявам серед учнівської 
молоді, виявлення і підтримки талановитих підлітків, 20 квітня 2021 року  
в Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді  
у дистанційному форматі відбувся обласний фестиваль-конкурс „Молодь 
обирає здоров’я” (далі – фестиваль-конкурс), який включав у себе конкурс 
літературно-музично-спортивних міні-композицій (24 команди), конкурс 
плакатів (53 роботи) та конкурс фотографій і художніх робіт (47 робіт).  

На підставі рішення журі фестивалю-конкурсу  
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. У конкурсі літературно-музично-спортивних міні композицій 
нагородити дипломами Полтавського обласного центру естетичного виховання 
учнівської молоді Полтавської обласної ради: 

 
Гран-прі  
команду „Щасливе життя” Пирятинського Центру дитячої та юнацької 

творчості Пирятинської міської ради Лубенського району (керівник Тимчур 
Алла Іванівна). 
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І ступеня 
команду „Спортлайф” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району (керівник 
Федоренко Лілія Федорівна). 

 
ІІ ступеня 
команду „Будьте здорові” Кременчуцької гімназії № 22 Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району; 
команду „Гармонія” Землянківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені народної артистки України Р. П. Кириченко Глобинської міської ради 
Кременчуцького району (керівник Мишкова Тетяна Олександрівна); 

команду „Енергія” Попівського навчально-виховного комплексу № 1 
„загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 
Карлівської міської ради Полтавського району (керівник Козелько Олена 
Іванівна). 

 
ІІІ ступеня 
команду „Біоритм” Градизької гімназії імені Героя України Олександра 

Білаша Градизької селищної ради Кременчуцького району (керівнк Литовченко 
Алла Миколаївна); 

команду „Гармонія” Великобузівського навчально-виховного комплексу 
„загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад” Шишацької селищної ради Миргородського району (керівник Кукіш 
Інна Григорівна); 

команду „Діти Z” опорного закладу „Диканський навчально-виховний 
комплекс імені М. В. Гоголя „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад” Диканської селищної ради Полтавського 
району Полтавської області” (керівники Чипенко Людмила Юріївна, 
Рокотянська Інна Олександрівна); 

команду „Здорова молодь Чорнухинщини” Чорнухинського ліцею імені 
Г. С. Сковороди Чорнухинської селищної ради Лубенського району (керівник 
Петренко Марина Миколаївна); 

команду „Імпульс” Покровського опорного закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавського району 
(керівник Вацька Олександра Петрівна, Скрипченко Людмила Миколаївна); 

команду „Крок” Оржицького Будинку дитячої та юнацької творчості та 
Опорного закладу „Оржицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 
І. Я. Франка” Оржицької селищної ради Лубенського району (керівники 
Ведмідь Тетяна Миколаївна, Рябухіна Таміла Володимирівна). 

 
2. У конкурсі плакатів нагородити дипломами Полтавського обласного 

центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради: 
 
І ступеня 
Бобренко Юлію, ученицю Новомартиновицької загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Пирятинської міської ради Лубенського району; 
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Гриценко Тетяну, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району; 

Марчук Софію, ученицю Кременчуцького ліцею № 4 Кременчуцької 
міської ради Кременчуцького району; 

Шаденко Маргариту, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району. 

 
ІІ ступеня 
Барсюк Юлію, ученицю Кізлівського ліцею мені В. П. Лугового 

Чорнухинської селищної ради Лубенського району; 
Більчич Юлію, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району; 
Сідько Наталію та Кузьміну Карину, вихованок Центру дитячої та 

юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 
району; 

Сільченко Ірину, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району. 

 
ІІІ ступеня 
Петрик Олександру, вихованку Кременчуцького навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – позашкільний навчальний 
заклад” № 2 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району; 

учнів 11-А класу опорного закладу „Шишацька спеціалізована школа імені 
В. І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області”; 

учнів 7 класу Оріхівської загальноосвітньої школи I-III ступенів імені 
В. М. Леонтовича Лубенської міської ради Лубенського району. 

 
3. У конкурсі фотографій нагородити дипломами Полтавського обласного 

центру естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради: 
 
І ступеня 
Миндрул Олександра, учня Полтавського професійного ліцею; 
Рябову Злату, ученицю Кременчуцької гімназії № 12 Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району; 
учнів 10 класу, Воскобійницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Шишацької селищної ради Мигроголського району. 
 
ІІ ступеня 
Децик Альону, ученицю Бугаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Градизької селищної ради Кременчуцького району; 
Петренко Валерію, ученицю Пирятинського ліцею Пирятинської міської 

ради Лубенського району; 
Половенко Вікторію, ученицю Харсіцької філії Чорнухинського ліцею 

імені Г. С. Сковороди Чорнухинської селищної ради Лубенського району. 
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ІІІ ступеня 
Камінського Владислава, учня опорного закладу „Яреськівська 

загальноосвітня школа I-III ступенів” Шишацької селищної ради 
Миргородського району; 

Колодяжну Анастасію, ученицю Лукімської загальноосвітньої школи  
І-ІІ ступенів Оржицької селищної ради Лубенського району; 

Кравченко Єлизавету, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови 
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району; 

учнів 8-Б класу, опорного закладу „Шишацька спеціалізована школа імені 
В. І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області” 
Миргородського району; 

учнів 9-Б класу Котелевського закладу загальної середньої освіти № 4  
І-ІІІ ступенів Котелевської селищної ради Полтавського району. 

Чорного Олександра, опорного закладу „Яреськівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів імені Ф. П. Борідька Шишацької селищної ради 
Полтавської області” Миргородського району. 

 
4. У конкурсі плакатів та художніх робіт нагородити грамотами 

Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді 
Полтавської обласної ради за оригінальність виконання робіт та за 
інформаційне наповнення: 

Вусик Євгенія, учня Полтавського професійного ліцею; 
Драбську Дарью, ученицю Полтавського професійного ліцею; 
Івахно Уляну та Марченко Олену, учениць Вільнотерешківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів імені І. М. Волочая Піщанської сільської 
ради Кременчуцького району; 

Кукіш Вероніку, ученицю Великобузівського навчально-виховного 
комплексу „загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Шишацької селищної ради Миргородського району; 

Ротарь Анастасію, Колотіївської філії І-ІІ ступенів опорного закладу 
„Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника” Решетилівської міської ради 
Полтавської області”. 

 
5. Керівникам органів управління освітою, директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування відмітити керівників команд 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.  

 
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 
 
Директор Віта КОВАЛЬСЬКА 
 


