
 
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 
Н А К А З 

 
12.06.2020 м. Полтава № 41 

 

 
Про підсумки проведення обласного 
фестивалю конкурсу „Молодь обирає 
здоров’я” у 2019/2020 н.р. 
 
 

На виконання плану роботи Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради на 2020 рік, 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, листа Департаменту освіти і науки ОДА  
від 08.04.2020 № 03.02-18/611 „Про зміни в умовах проведення обласних масових 
заходів у 2019-2020 н.р.”, з метою утвердження та пропаганди здорового способу 
життя, запобігання негативним проявам серед учнівської молоді, виявлення і 
підтримки талановитих підлітків 18 травня 2020 року у форматі відеоперегляду 
виступів команд, що обумовлено введенням карантину з метою запобігання 
поширенню на території України коронавірусу COVID-19, відбувся обласний 
фестиваль-конкурс „Молодь обирає здоров’я” (далі – фестиваль-конкурс), який 
включав у себе конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій  
(14 команд із закладів загальної середньої та позашкільної освіти), конкурс 
плакатів (58 робіт) та конкурс фотографій і художніх робіт (52 роботи). 

На підставі рішення журі фестивалю-конкурсу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Нагородити дипломами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради відповідного ступеня 
команди-переможниці у конкурсі літературно-музично-спортивних міні 
композицій за зайняте: 

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

юнацької творчості (керівник Тимчур Алла Іванівна); 
 

І місце − команду „Нове Покоління” Майбородівської загальноосвітньої 
школи I-II ступенів Новознам'янської ОТГ (керівник Єфанова 
Єлизавета Валеріївна);  
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команду „Спортлайф” Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Горішньоплавнівської міської ради (керівник Федоренко Лілія 
Федорівна); 
 

ІІ місце − команду „Надія України” Божківського навчально-виховного 
комплексу Полтавської районної ради (керівник Васюкова Надія 
Миколаївна); 
 

команду „Хвиля” опорного навчального закладу „Решетилівський 
ліцей імені І.Л.Олійника Решетилівської міської ради” (керівники 
Біленька Ірина Ярославівна, Юхименко Людмила Юріївна); 
 

ІІІ місце − команду „Адреналін” комунального закладу „Розсошенська гімназія 
Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської 
області” (керівник Решетникова Оксана Миколаївна); 
 

команду „Вітаміни” Книшівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради (керівник Стеценко Марина 
Володимирівна); 
 

команду „Позитив” Кам’янопотоківської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів імені М.С.Новохатька Кременчуцької районної ради 
(керівник Діхтяренко Тетяна Василівна); 
 

команду „Сенс” Лазірківської загальноосвітняьої школи  
І-ІІІ ступенів імені В.О.Підпалого Оржицької районної ради та 
Комунального позашкільного навчального закладу Оржицької 
районної ради „Лазірківський Будинок дитячої та юнацької 
творчості” (керівники Федоренко Антоніна Анатоліївна, Корнійко 
Олег Володимирович). 

 
2. Нагородити дипломами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради відповідного ступеня 
переможців конкурсу плакатів за зайняте: 
 
І місце − Вітер Марію, ученицю опорного навчального закладу „Решетилів-

ський ліцей імені І.Л.Олійника Решетилівської міської ради”; 
 

Чернявську Маргариту, вихованку позашкільного навчального 
закладу Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської 
міської ради; 
 

ІІ місце − Бондаренко Анну, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 22; 
 

Гнатюк Дарину, ученицю Пирятинського ліцею; 
 

команду „Вітамін” Пирятинської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 4; 

Кузьміну Карину, вихованку позашкільного навчального закладу 
Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської 
ради; 
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ІІІ місце − Гуржій Діану, ученицю Колотіївської філії І-ІІ ступеня опорного 
закладу „Решетилівський ліцей імені І.Л.Олійника Решетилівської 
міської ради”; 
 

Нагай Анастасію, ученицю Колотіївської філії І-ІІ ступеня опорного 
закладу „Решетилівський ліцей імені І.Л.Олійника Решетилівської 
міської ради”; 
 

Петрик Олександру, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 20; 
 

Сидоркіну Поліну, ученицяю спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплав-
нівської міської ради; 
 

Травку Яну, ученицю опорного закладу „Решетилівський ліцей  
імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради”; 
 

Химинець Надіяю, ученицю Козлівщинської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Котелевської районної ради. 

 
3. Нагородити дипломами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради відповідного ступеня 
переможців конкурсу фотографій та художніх робіт за зайняте: 

 
І місце − Острянську Анжеліку, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови 
Горішньоплавнівської міської ради; 
 

Полянську Карину, ученицю Кременчуцької гімназії № 7; 
 

ІІ місце − Вітер Марію, ученицю опорного навчального закладу „Решетилів-
ський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради”; 
 

Стародубцеву Єлизавету, ученицю Пирятинського ліцею; 
 

ІІІ місце − Бойко Софію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 
Горішньоплавнівської міської ради; 
 

Гайка Дениса, учня опорного навчального закладу „Решетилівський 
ліцей імені І.Л.Олійника Решетилівської міської ради”; 
 

Гродзинську Марію, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 19; 
 

Коломійця Кіріла, вихованця Божківського навчально-виховного 
комплексу Полтавської районної ради; 
 

Черевичну Марію, ученицю опорного навчального закладу 
Решетилівський ліцей імені І.Л.Олійника Решетилівської міської 
ради”. 
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4. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру естетичного 
виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради за оригінальність 
виконання робіт у конкурсі плакатів: 

Гарбовську Ксенію, вихованку Карлівського районного Будинку дитячої та 
юнацької творчості; 

колектив учнів Калашниківського навчально-виховного комплексу 
Мачухівської ОТГ; 

Мітченко Анну, вихованку Полузірського навчально-виховного комплексу 
Мачухівської ОТГ; 

Ромашко Ларису, ученицю Котелевської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 4. 

 
5. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді за оригінальність виконання робіт у конкурсі 
фотографій та художніх робіт: 

Алєксєєву Карину, вихованку Божківського навчально-виховного комплексу 
Полтавської районної ради; 

Теслю Антона, учня спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу  
імені Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради; 

Фетісова Дмитра, учня опорного закладу „Новооржицька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Оржицької районної ради; 

 
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

виховної роботи Реця О.В. 
 

 
 
 
 

Директор 
 

 
Надія ЧЕРНОБЕЛЬ 

  
  

   
   
   
   
 



Додаток 1  
до наказу ОЦЕВУМ  
від 12.06.2020 № 41 

 
РЕЙТИНГОВА ТАБЛИЦЯ 

результатів виступів команд у конкурсі літературно-спортивних  
міні-композицій обласного фестивалю-конкурсу „Молодь обирає здоров’я”  

у 2019/2020 н.р. 
Команда Заклад освіти Кількість 

балів Місце 

„Щасливе 
життя” Пирятинський Центр дитячої та юнацької творчості 30 Гран-

Прі 
„Нове 

покоління” 
Майбородівська загальноосвітня школа I-II ступенів 

Новознам'янської ОТГ Кременчуцького району 29 І 

„Спортлайф” Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 
Горішньоплавнівської міської ради 29 І 

„Надія 
України” 

Божківський навчально-виховний комплекс 
Полтавської районної ради 28 ІІ 

„Хвиля” Опорний навчальний заклад „Решетилівський ліцей 
імені І.Л.Олійника Решетилівської міської ради” 28 ІІ 

„Адреналін” 
Комунальний заклад „Розсошенська гімназія 

Щербанівської сільської ради Полтавського району 
Полтавської області” 

27 ІІІ 

„Вітаміни” Книшівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Гадяцької районної ради 27 ІІІ 

„Позитив” 
Кам’янопотоківська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів імені М.С.Новохатька  
Кременчуцької районної ради 

27 ІІІ 

„Сенс” 

Лазірківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
імені В.О.Підпалого Оржицької районної ради та 
Комунальний позашкільний навчальний заклад 

Оржицької районної ради „Лазірківський Будинок 
дитячої та юнацької творчості” 

27 ІІІ 

„Промінь” 
Жданівський навчально-виховний комплекс 

„загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Лубенської районної ради 

24  

„Тайм-Аут” Семенівський навчально-виховний комплекс № 1 
імені М.М.Хорунжого Семенівської селищної ради 23  

„Гармонія” 

Великобузівський навчально-виховний комплекс 
„загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад”  
Шишацької селищної ради 

23  

„КАМАЗ” Горошинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Семенівської районної ради 22  

„Рубікон” Козельщинський Будинок дитячої та юнацької 
творчості 20  

 
Заступник директора  
з виховної роботи 

 

 
Олександр РЕЦЬ 

 
 


