МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НАКАЗ

17.11.2017

м. Київ

№ 11-13

Про підсумки проведення
Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу
«Молодь обирає здоров’я»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016
№ 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів
для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2017 рік»
17 листопада 2017 року Українським державним центром позашкільної
освіти було проведено Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Молодь обирає
здоров’я» на тему: «Разом до здорового майбутнього».
Участь у фестивалі взяли 100 учасників - з різних регіонів України,
зокрема: Сумської, Кіровоградської, Хмельницької, Житомирської, Одеської та
Полтавської областей.
Відповідно до умов проведення фестивалю та на підставі рішення журі
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити дипломами відповідних ступенів Українського державного
центру позашкільної освіти переможців та учасників Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»
в конкурсі літературно-музично-спортивних міні-композицій
дипломом І ступеня
команду «Позитив», вихованців загальноосвітнього політехнічного ліцею ІІІІІ ступенів м. Ізмаїл Одеської області у складі: Стороженко Євген ,Унгурян
Михайло, Галев Денис, Мортузаєва Дар’я, Вишинська Анастасія, Гришко
Олександра, Капацина Галина.
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Дипломом ІI ступеня
команду « 7 елемент», вихованців Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №1 Роздільнянської районної ради Одеської області у складі:
Оруджалієва Катерина, Хаванов Андрій, Наній Олена, Раковський Євген,
Михайлюк Ксенія, Бугаєва Юлія, Олійник Роман.
Дипломом ІII ступеня
команду «Нове покоління», вихованців комунального закладу «Полтавська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради
Полтавської області» у складі: Безверхий Дмитро, Білик Валерія, Будник
Вероніка, Величко Вікторія, Лаптєва Олександра, Ларіонова Катерина,
Лукʼянець Максим.
В конкурсі плакатів, фотографій художніх робіт (малюнок)
дипломом І ступеня
Молотковськау Валерію, вихованку гуртка декоративно-прикладного
мистецтва «Жар-птиця» Петрівського центру дитячої та юнацької творчості
Кіровоградської області, за роботу «Шлях до здорового способу життя»;
Чернецьку Дарину, вихованку загальноосвітнього політехнічного ліцею ІІІІІ ступенів м. Ізмаїл Одеської області, за роботу «З гармонією в серці»;
Бабаян Яну, вихованку загальноосвітнього політехнічного ліцею ІІ-ІІІ
ступенів м. Ізмаїл Одеської області, за роботу «Туристична романтика»;
Команду «Вітамін», вихованців Пирятинської загальноосвітньої школи I-III
ступенів №4 Пирятинської міської ради Полтавської області;
Пирогову Анастасію, вихованку Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 2 Ямпільської районної ради Сумської області, за роботу «Молодь
обирає здоров’я».
Дипломом ІI ступеня
Табунець Юлію, вихованку Комунального закладу «Бережинська
загальноосвітня школа I-III ступенів» Кіровоградського району Кіровоградської
області, за роботу «Молодь обирає здоровий спосіб життя»;
Гапусенка Владислава, учня Пришибської загальноосвітньої школи I-III
ступенів Шишацької селищної ради Полтавської області, за роботу «Народ
скаже-як зав’яже»;
Панченко Лілію, вихованку Лохвицької гімназії №1 Лохвицької районної
ради Полтавської області, за роботу «Молодь обирає здоров’я»;
Бобик Інну, вихованку комунального закладу «Соколівське навчальновиховне об’єднання» Загальноосвітня школа I-III ступенів, позашкільний
центр» Соколівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської
області, за роботу «Спорт для всіх»;
вихованців команди «7 елемент» загальноосвітньої школи I-III ступенів №1
смт. Лиманське Роздільнянського району Одеської області, за роботу «Я
обираю життя»;
Щербан Поліну, вихованку, загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за роботу «Молодь
обирає здоров’я»;
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Пташка Максима, вихованця Білогірського навчально-виховного комплексу
Хмельницької області, за роботу «Бути здоровим - бути щасливим».
Дипломом ІII ступеня
вихованців
гуртка
«Мистецтво
краси»
Комунального
закладу
Бобринецького районного Будинку дитячої творчості м. Бобринець
Кіровоградської області, за роботу «Веселка» за здоровий спосіб життя»;
Нужну Вероніку, вихованку Комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області, за
роботу «Ми проти-ігроманій - Ми за здоровий спосіб життя !»;
Алещенко Ольгу, Сушко Єлизавету, Будяк Карину, Гнитку Анжелу,
вихованців професійно-технічного училища №32 м. Бобринець Кіровоградської
області, за роботу «Ми за здоровий спосіб життя»;
Вакуленко Ірину, вихованку Озерського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад»
Світловодської райдержадміністрації Кіровоградської області, за роботу
«Українці - здорова нація»;
Шарову Валерію, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 м.
Житомир, за роботу «Хочу як тато»;
Каплунова Дениса, вихованця комунального закладу «Станція юних
техніків Кіровоградської міської ради» Кіровоградської області, за роботу
«Здорова родина»;
Видиша Анатолія, учня комунального закладу «Соколівське навчальновиховне об’єднання» загальноосвітня школа I-III ступенів, позашкільний
центр» Соколівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської
області, за роботу «Туризм нас єднає»;
Кучеренко Дар’ю, вихованку комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів №1-дитячий
юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області, за роботу «Гарний настрій - це клас»;
Бабаян Яну, вихованку загальноосвітнього політехнічного ліцею ІІ-ІІІ
ступенів м. Ізмаїл Одеської області, за роботу «Фарби життя»;
Наній Олену, ученицю загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 смт.
Лиманське Роздільнянського району Одеської області, за роботу «Життя»;
Оруджалієву Катерину, ученицю загальноосвітньої школи I-III ступенів №1
смт. Лиманське Роздільнянського району Одеської області, за роботу «Життя»;
Яремишину Анастасію, вихованку Білогірського навчально-виховного
комплексу смт. Білогір’я Хмельницької області, за роботу «В здоровому тілі –
здоровий дух»;
Красовську Ірину, вихованку Білогірського навчально-виховного комплексу
Хмельницької області, за роботу «Випадковий зв’язок промайне, як квітка, а
потім-може бути хвороба і лікарня».
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Дипломом учасника
команду «Лідердрайв», вихованців загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№28 м. Житомир у складі: Соколова Валерія, Федорова Вероніка, Панфілов
Кирил, Недільська Софія, Кусік Наталія, Рибачок Максим, Шикирава Каріна;
команду «Нова генерація», вихованців Комунального закладу «Центр
дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської
області у складі: Чернієнко Юлія, Луценко Аріна, Крисенко Варвара, Ващенко
Вікторія, Щіченко Вікторія, Пікульова Катерина, Намєснік Анжеліка, Голотюк
Анастасія;
команду «Щасливе життя» Пирятинського Центру дитячої та юнацької
творчості Полтавської області у складі: Гордієнко Яна, Зубенко Вікторія,
Марченко Ольга, Нестеренко Вікторія, Рішко Катерина, Самусь Марія,
Шевченко Марина;
команду «Нестандарт», вихованців Ямпільської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 2 Ямпільської районної ради Сумської області у складі: Чумак
Марія, Лавриненко Тетяна, Ліванчук Ангеліна, Фоменко Сергій, Баранов
Костянтин, Заровненко Андрій, Ігнатенко Костянтин;
команду «Heart beat» (Биття серця), вихованців Білогірського
навчальновиховного комплексу «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
ім. І.О.Ткачука, гімназія» Хмельницької області у складі: Биков Денис, Володін
Роман, Береговський Максим, Валігура Анастасія, Котова Юлія, Піддубняк
Богдана, Піддубняк Ольга.
2. Оголосити подяку за пропаганду здорового способу життя та високий
рівень підготовки учасників керівникам команд:
Глінчевській Яніні Анатоліївні - команда «Лідердрайв» загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №28 м. Житомир;
Щіченко Наталії Іванівні, Виноградській Людмилі Іванівні, - команда «Нова
генерація» КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Бобринецької міської
ради Кіровоградської області;
Погорєловій Галині Пилипівні, Широкій Діані Іванівні - команда «7
елемент» Лиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Роздільнянської районної ради
Одеської області;
Ілуці Галині Іллівні, Стеценко Ірині Володимирівні - команда «Позитив»
загальноосвітнього політехнічного ліцею ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїл Одеської
області;
Тимчур Аллі Іванівні, Богун Маргариті Анатоліївні, Тяжко Жанні
Михайлівні - команда «Щасливе життя» Пирятинського Центру дитячої та
юнацької творчості Полтавської області;
Авраменко Олені Володимирівні, Щербань Ларисі Володимирівні –
команда «Нове покоління» Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради Полтавської області»;
Ковтун Ірині Олександрівні, Скорик Валентині Миколаївні – команда «Не
стандарт» Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Ямпільської
районної ради Сумської області;
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Загоруйко Оксані Іванівні, Пташко Тетяні Анатоліївні – команда
Білогірського навчально-виховного комплексу «Середня загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів ім. І.О.Ткачука, гімназія».
3. Оголосити подяку за професіоналізм та якісне суддівство:
Педоренко Олені Василівні, заступнику директора Українського
державного центру позашкільної освіти;
Косенко Сергію Миколайовичу, режисеру-постановнику шоу-програм та
телевізійних проектів;
Наумець Аллі Федорівні, завідувачу відділу художньої творчості
Українського державного центру позашкільної освіти;
Кардаш Наталії Василівні, кандидату педагогічних наук, викладачу кафедри
позашкільної освіти Київського педагогічного університету ім. Драгоманова;
Совершенній Юлії Миколаївні, художнику, викладачу класу мистецтва
Олександрійської гімназії м. Києва;
Камінській Юлії Володимирівні, хореографу-постановнику, керівнику
колективу спортивно-бального танцю Українського державного центру
позашкільної освіти.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Педоренко О.В..
Директор

Г.А. Шкура

