
ЧЕРН ІГІВ С ЬК А  ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА А ДМ ІН ІСТРА Ц ІЯ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З

/X 2019 рокУ м. Чернігів № $№

Про підсумки проведення 2 (обласного) етапу 
IX Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
«Молодь обирає здоров’я»

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту від 24.11.2009 № 1061/4128 «Про 
проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає 
здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2009 
№ 1228/17244, листів Міністерства освіти і науки України від 25.02.2019 
№ 1/9-95 «Про організацію IX Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь 
обирає здоров’я», Управління освіти і науки облдержадміністрації 
від 04.04.2019 № 06-14/1128 «Про проведення фестивалю-конкурсу»
та з метою популяризації здорового способу життя серед дітей і молоді 
у червні 2019 року проведено 2 (обласний) етап IX Всеукраїнського фестивалю- 
конкурсу «Молодь обирає здоров’я» (далі -  фестиваль) у заочній формі.

Вісімнадцять команд закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
(Бобровицька, Ічнянська, Комарівська, Куликівська, Менська, Срібнянська, 
Талалаївська об’єднанані територіальні громади, Борзнянський, Менський 
райони, міста Ніжин, Прилуки, Чернігів) взяли участь у конкурсі літературно- 
музично-спортивних міні-композицій.

Належний рівень підготовки, виконавської майстерності, змістовність, 
відповідність тематиці продемонстрували команди Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 Чернігівської міської ради, 
Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Чернігівської міської 
ради, Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 Чернігівської 
міської ради, Березнянського опорного закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Менської районної ради; Ічнянського закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів № 4 Ічнянської міської ради; Миколаївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради.

Тридцять чотири учасники фестивалю представили 44 роботи у конкурсі 
плакатів, двадцять сім учасників -  41 роботу у конкурсі фотографій.

В окремих роботах конкурсів плакатів та фотографій було виявлено 
позитивні аспекти дитячої художньої творчості: креативний підхід, гармонійне 
та естетичне поєднання різних елементів змісту малюнків, ракурсів
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фотозйомки. Здобувані освіти продемонстрували знання правил і вимог до 
композиції, художній смак, стильність виконання робіт.

Належний художній рівень та творчий підхід до виконання робіт у 
конкурсі плакатів продемонстрували здобувані освіти Березнянського опорного 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської районної ради, 
Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради, Миколаївської 
загальноосвітньої ніколи І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради; у конкурсі 
фотографій -  Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської селищної 
ради, Киселівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської 
міської ради Менського району, Талалаївського Центру дитячої та юнацької 
творчості Талалаївської селищної ради.

Проте, частина представлених літературно-музично-спортивних міні- 
композицій відзначалася недостатнім рівнем виконавської культури, технічної 
майстерності та мовленнєвого оформлення.

Більшість робіт, що надійшли на конкурс плакатів, є копіями інших 
ілюстрацій і не мають художньої цінності, частина з них не висвітлювала 
головної ідеї фестивалю-конкурсу, не мала сюжету. В окремих роботах невдало 
використано плакатний текст.

Серед конкурсних фотографій були такі, що дублювали сюжет, не 
відображали динаміки руху, не мали відповідного оформлення. Паспорти 
деяких робіт не відповідали вимогам конкурсу, що ускладнювало роботу журі.

Відповідно до рішення журі обласного фестивалю н а к аз у ю:

1. Нагородити дипломами Управління освіти і науки обласної державної 
адміністрації:

у конкурсі літературно-музично-спортивних міні-композицій
I місце

команду «Здоров’я» Чернігівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 20 Чернігівської міської ради (керівники Ганна Шолом, Олена 
Єфімова);

II місце
команду «Фортуна» Чернігівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № ЗО Чернігівської міської ради (керівник Олена Терех);
команду «СТОП» Чернігівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 13 Чернігівської міської ради (керівник Олена Аксюта);
III місце

команду «Імпульс» Березнянського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської районної ради (керівники Світлана 
Кочин, Юлія Красножон);

команду «МАК-7» Ічнянського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів № 4 Ічнянської міської ради (керівники Тетяна Данилець-Кутова, 
Марина Павленко, Максим Супрун);

команду «Вітамін» Миколаївської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради (керівник Юлія Цілик);



у конкурсі плакатів
I місце

команду «Імпульс» Березнянського опорного закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської районної ради (керівники Світлана 
Кочин, Юлія Красножон);

II місце
Антипенко Ірину, вихованку Центру творчості дітей та юнацтва 

Прилуцької міської ради;

III місце
команду «Вітамін» Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради (керівник Юлія Цілик);

у конкурсі фотографій
I місце

Федоренко Тараса, вихованця Куликівського центру позашкільної 
освіти Куликівської селищної ради;

II місце
Бабича Юрія, здобувача освіти Киселівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської міської ради Менського району;
III місце

Галаган Світлану, вихованку Талалаївського Центру дитячої та 
юнацької творчості Талалаївської селищної ради.

2. Оголосити подяку комунального позашкільного навчального закладу 
Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва за участь у фестивалі:

у конкурсі літературно-музично-спортивних міні-композицій 
команді «МОЗ» Бобровицького закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів № 1 Бобровицької міської ради Бобровицького району (керівник 
Марина Прокопенко);

команді «Горбівські живчики» Горбівського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради (керівник Інна 
Кирик);

команді «Максимум» Ічнянського Будинку дитячої та юнацької 
творчості Ічнянської міської ради (керівник Олена Марченко);

команді «Здоров’ята» Карпилівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради (керівники Ірина Ювженко, Наталія 
Степаненко, Валентина Нагла);

команді «FIRE» Киселівського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Менської міської ради Менського району (керівники Ганна 
Абакумець, Ольга Синюта)

команді «Промінчики» Красносільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Комарівської сільської ради Борзнянського району (керівник Ольга Залозна);
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команді «Семицвіт» Лісківського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського району (керівники Олена 
Невжинська, Любов Ткаченко, Марина Чуб);

команді «Пульс життя» Ніжинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради (керівник Ірина Головко, Вікторія 
Жукова);

команді «Максимум» Ніжинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 15 Ніжинської міської ради (керівники Віталія Парубець, 
Наталія Дешко);

команді Талалаївського Центру дитячої та юнацької творчості 
Талалаївської селищної ради (керівник Лариса Сердюк);

команді «Страйк-Прилуки» Центру творчості дітей та юнацтва 
Прилуцької міської ради (керівник Артур Ребенок);

команді «Вибір» Чернігівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 5 Чернігівської міської ради (керівники Євгенія Борок, 
Катерина Кобижча);

у конкурсі плакатів 
Мельниковій Софії, Марійко Мар’ї, Цибі Софії, вихованкам 

Бобровицького закладу позашкільної освіти «Центр дитячої творчості» 
Бобровицької міської ради;

Косенко Вікторії, здобувану освіти Вересоцького закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради;

Батурлим Анні, Грачниковій Марині, Рутченко Назару, вихованцям 
Ічнянського Будинку дитячої та юнацької творчості Ічнянської міської ради;

команді «МАК 7» Ічнянського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів № 4 Ічнянської міської ради;

команді «Здоров’ята» Карпилівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради;

Іскрі Богдану, Лисенко Анні, Лях Алесі, здобувачам освіти 
Киселівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської 
міської ради Менського району;

Борзенець Лілії, здобувану освіти комунального закладу 
«Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- 
інформаційно-технологічний ліцей №16» Чернігівської міської ради;

Лозинській Аліні, Моринич Ользі, Парубець Софії, здобувачам 
освіти Красносільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Комарівської сільської ради 
Борзнянського району;

Бушак Аліні, Бушак Валентині, Хліб Марині, здобувачам освіти 
Лісківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської 
ради Менського району;

команді «Пульс життя» Ніжинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради;
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Варусі Анастасії, Гриценко Аллі, Пушенку Олександру, здобувачам 
освіти Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Ніжинської 
міської ради;

Буселу Олександру, Лазарю Олександру, здобувачам освіти 
Орлівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської 
селищної ради;

Прохорцевій Катерині, Слободчиковій Діані, здобувачам освіти 
Петрівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» Сновської міської ради 
Сновського району;

Галенку Івану, Полегеньку Іллі, вихованцям Холминського Будинку 
творчості дітей та юнацтва Холминської селищної ради;

у конкурсі фотографій
команді «Імпульс» Березнянського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської районної ради;
Бабіч Анні, вихованці Ічнянського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Ічнянської міської ради;
Романенко Максиму, здобувану освіти Ічнянського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 Ічнянської міської ради;
Захарову Ігорю, здобувачю освіти Карпилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної ради;
Авраменку Євгенію, Бабичу Юрію, Вахненку Максимові, 

здобувачам освіти Киселі вського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Менської міської ради Менського району;

Васильцю Владиславу, здобувану освіти Красносільської ЗОНІ 
І-ІІІ ступенів Комарівської сільської ради Борзнянського району;

Дзюбі Денису, здобувану освіти Куликівського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради;

Федоренку Тарасу, вихованцю Куликівського центру позашкільної 
освіти Куликівської селищної ради;

Бушак Валентині, здобувану освіти Лісківського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської ради Менського району;

Бичок Ірині, Демченку Радіону, Король Тамілі, здобувачам освіти 
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянської районної 
ради;

Шадурі Микиті, здобувану освіти Ніжинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 15 Ніжинської міської ради;

Якименко Марині, здобувану освіти Озерянського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів Бобровицької міської ради Бобровицького 
району;

Сердюк Ларисі, вихованці Талалаївського Центру дитячої та 
юнацької творчості Талалаївської селищної ради;



6

Дорошку Валентину, Нагорному Дмитру, Сидорцу Станіславу, 
вихованцям Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва Холминської 
селищної ради;

Анікіній Марії, Вороніну Нікіті, Дудіній Євгенії, вихованцям 
Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради;

Чубу Денису, здобувану освіти Чернігівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3 Чернігівської міської ради.

3. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, 
у порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

3.1. Проаналізувати підсумки участі команд у фестивалі та довести їх 
результати до відома керівників закладів загальної середньої та позашкільної 
освіти.

3.2. Розглянути питання щодо відзначення переможців фестивалю та 
педагогічних працівників, які їх підготували.

4. Управлінню освіти Чернігівської міської ради (начальник В. Білогура) 
у порядку рекомендації сприяти участі команди «Здоров’я» Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 Чернігівської міської ради у 
3-му (фінальному) етапі.

5. Комунальному позашкільному навчальному закладу Чернігівському 
обласному Палацу дітей та юнацтва (директор І. Мельниченко) здійснити 
організаційно-методичний супровід команди «Здоров’я» Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 Чернігівської міської ради щодо 
підготовки до участі у 3-му (фінальному) етапі.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович.

М. КОНОПАЦЬКИЙ


