
 

 
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 
 

Н А К А З 
 

   15 травня 2014 року                    Здолбунів        № 104 

 

Про підсумки проведення І етапу щорічного 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу  

“Молодь обирає здоров’я” 

 

 На виконання наказу відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 24 квітня 2014 року №94 “Про проведення І етапу 

щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Молодь обирає здоров’я”, 

з метою утвердження та пропаганди здорового способу життя, запобігання 

негативним проявам серед дітей і молоді, виявлення та підтримки 

талановитих підлітків 15 травня 2014 року на базі Здовбицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів проведено І етап щорічного 

Всеукраїнського фестивалю – конкурсу “Молодь обирає здоров’я’’.  

 Цьогоріч було 13 команд. З них: гімназія – 1, ЗОШ І-ІІІ ступенів (місто) 

– 5, ЗОШ І-ІІІ ступенів (село) – 5 (Здовбицька, Глинська, Гільчанська, 

Спасівська, Уїздецька),  НВК – 1 (Дерманський), ЗОШ І-ІІ ступенів – 1 

(Новосілківська).   

 Програмою І  етапу фестивалю було передбачено: 

урочисте відкриття фестивалю за участю організаторів; 

конкурс літературно – музично - спортивних міні – композицій; 

конкурс плакатів; 

конкурс фотографій, художніх робіт; 

конкурс – вікторина; 

підведення підсумків, нагородження переможців і кращих команд.  

 Найкращими у конкурсі плакатів були: 

- учні 7 класу Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

- Ковальчук Тетяна, учениця 10 класу Здолбунівської гімназії; 

- команда учнів Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. 

 У конкурсі фотографій найкращими були: 

- команда учнів Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3; 

- Бігун Любов, учениця 10 класу Дерманського навчально – виховного 

комплексу “загальноосвітня школа І ступеня – гімназія’’; 

- Франчко Вікторія, учениця 7 класу Гільчанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів. 

 У вікторині – конкурсі “Що я знаю про здоровий спосіб життя?’’ 

найкращими були: 

- команда Дерманського  навчально – виховного комплексу “загальноосвітня 

школа І ступеня – гімназія’’ (10,5 балів із 12 можливих); 



- команда Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1(10 балів); 

- команда Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (9,5 балів). 

 По 9 балів отримали команди Гільчанської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів, Здолбунівських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №3,6. По 8 

балів – команди Спасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

Здолбунівської гімназії. 7,5 балів отримали команди Глинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4, Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів; 7 балів – команда Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №5. 

 У конкурсі літературно – музично - спортивних міні – композицій 

найкращими були команди Здолбунівських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ 

ступенів №1,4,6, Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

 Оскільки 15 травня 2014 року на базі Рівненської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів №15 проходив ІІ етап щорічного Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу “Молодь обирає здоров’я”, у якому брала участь 

команда Мізоцького навчально – виховного комплексу “загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – ліцей’’ як переможець конкурсу літературно – музично 

- спортивних міні – композицій у 2012 - 2013 навчальному році, та 

враховуючи вищесказане, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Визнати переможцями у конкурсі літературно – музично - спортивних міні 

– композицій : 

І місце – команду Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6, 

Мізоцького навчально – виховного комплексу “загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – ліцей’’; 

ІІ місце – команду Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

ІІІ місце – команду Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

        №1, 

        команду Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4. 

2.  Визнати переможцями у конкурсі плакатів: 

І місце - учнів 7 класу Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів; 

ІІ місце - Ковальчук Тетяну, ученицю 10 класу Здолбунівської гімназії; 

ІІІ місце - команду учнів Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3. 

3. Визнати переможцями у конкурсі фотографій: 

І місце - команду учнів Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№3; 

ІІ місце - Бігун Любов, ученицю 10 класу Дерманського навчально – 

виховного комплексу “загальноосвітня школа І ступеня – гімназія’’; 

ІІІ місце - Франчко Вікторію, ученицю 7 класу Гільчанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

4.Визнати переможцями у вікторині – конкурсі “Що я знаю про здоровий 

спосіб життя?’’: 

І місце - команду Дерманського навчально – виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І ступеня – гімназія’’; 



ІІ місце - команду Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1; 

ІІІ місце - команду Здовбицької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

5.Нагородити переможців І етапу щорічного Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу “Молодь обирає здоров’я” дипломами відділу освіти 

Здолбунівської районної державної адміністрації. 

6.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. начальника  відділу   А.Демедюк 

 

 

 

 


