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НАКАЗ 

від  8 листопада  2019   року      № 716/о 

 

Про проведення міського конкурсу  

«Creative success formula» 

 

З метою організації командної роботи керівників закладів загальної 

середньої освіти, створення умов для спілкування та обміну досвідом 

керівників 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Провести у 2019-2020 навчальному році конкурс серед керівників 

закладів загальної середньої освіти «Creative success formula». 

2. Конкурс провести у п’ять етапів:  

1-й етап – грудень 2019 року;  

2-й етап – лютий 2020 року;  

3-й етап – квітень 2020 року;  

4-й етап – травень 2020 року;  

5-й етап (підведення підсумків) – жовтень 2020 року. 

3. Затвердити Положення про проведення 1-го етапу конкурсу 

(додається). 

4. Відповідальним за проведення 1-го етапу конкурсу призначити 

директора ДЮЦу Сілантьєву Є.Е.  

5. Затвердити персональний склад команд керівників закладів загальної 

середньої освіти (додається). 

6. Директору ЦМСПС Пахолівецькій М.В. та  ДЮЦу Сілантьєвій Є.Е. 

забезпечити проведення консультацій з керівникам щодо підготовки та 

участі у конкурсі. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Начальник управління освіти    Лариса  КОСТЕНКО 

 

 

 
Олена Васильєва 24 58 08  

 



Додаток  до наказу  

від 8 листопада 2019 року  

№ 716/о 
 

 

 

Положення 

Про проведення першого етапу міського конкурсу серед керівників закладів 

загальної середньої освіти «Сreative success formula»  

(креативна формула успіху) 

«Сніданок з директором» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення першого етапу 

міського конкурсу серед керівників закладів загальної середньої освіти 

«Сreative success formula» 

1.2. Перший етап має назву «Сніданок з директором» (далі – 

Конкурс) 

1.2. Організаторами Конкурсу є Управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького (далі - Організатори). 

 

2. Мета і завдання Конкурсу 
2.1. Метою та завданням Конкурсу є: 

- організація командної роботи керівників закладів загальної середньої 

освіти; 

- заохочення директорів ЗЗСО до створення здоров’язберігаючих 

зразків харчової продукції задля належної організації здорового дитячого 

харчування в закладах освіти. 

- розвиток творчого потенціалу керівників ЗЗСО та прояв власний 

творчих здібностей; 

- створення умов для спілкування та обміну досвідом керівників ЗЗСО; 

- підвищення уваги до організації харчування в закладах освіти та 

особистої компетентності керівників ЗЗСО в питаннях здорового харчування. 

 

3. Учасники Конкурсу 
3.1. У Конкурсі беруть участь керівники закладів загальної середньої 

освіти міста Кропивницького. 

 

4. Порядок проведення Конкурсу 
4.1. Конкурс проводиться у два етапи: 1 – заочний, 2 – очний. 

Заочний етап: 
Заочний етап проводиться з 20 листопада по 01 грудня 2019 року. 

Організатори поділяють керівників ЗЗСО на групи. Кожна група у 

період з 20 листопада по 01 грудня 2019 року обирає місце, де організовано 

створюють та знімають відеоролик про приготування сніданку з корисних 

продуктів для зорового, повноцінного харчування. Страву сніданку обирають 

на власний розсуд. До сюжету зазначеного відеоролику мають входити сам 



процес приготування сніданку та спілкування учасників групи про здорове 

харчування, його користь, необхідність тощо. 

З 01 по 10 грудня 2019 року зазначені відеоролики від кожної команди 

будуть розміщені на сайті управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького та триватиме громадське голосування за кожну групу 

керівників ЗЗСО. 

 

Очний етап 
 Очний етап відбудеться у місці, яке доберуть Організатори 12 грудня                 

2019 року. Час та місце проведення будуть повідомлені Організаторами 

додатково. 

 Під час очного етапу 12 грудня 2019 року кожна група керівників ЗЗСО 

повторно представлятиме відеоролик, що був розроблений у заочному етапі.

 Для кожної групи Організатором буде розроблено кулінарний конкурс 

у якому групи мають приготувати страву із запропонованих продуктів 

харчування. 

 Кожна група має придумати та приготувати страву із запропонованих 

продуктів, розробити її подачу та представити на розсуд журі з коментарями 

про її харчову цінність, корисність тощо. 

 Далі організатори та журі конкурсу оцінюватимуть страву та 

відеоролики, створені в першому етапі. 

 Також після конкурсної програми на всіх чекає майстер-клас з 

приготування смачних і корисних страв від кращих кулінарів нашого міста. 

 Підведення підсумків та оголошення груп-переможців очного та 

заочного етапів  здійснює журі та Організатори конкурсу. 

Організатори створюють необхідні умови для забезпечення порядку 

проведення конкурсу, а також сприяють висвітленню проведення Конкурсу у 

засобах масової інформації. 

 

5. Журі конкурсу. 
Склад журі конкурсу формує Організатор. 

Журі оцінює сюжети відеоролики заочного етапу: 

- сюжет; 

- якість відео; 

- режисуру відео; 

- майстерність приготування страви сніданку; 

- користь та вигляд приготованої страви сніданку.  

 

Журі оцінюватиме роботу груп в очному етапі Конкурсу: 

- творчий підхід до приготування страви; 

- презентацію страви; 

- вигляд страви; 

- смак страви: 

- користь страви; 

- здатність групи презентувати страву, зацікавити громадськість та 

привернути увагу до питань здорового харчування.  

 

6. Підбиття підсумків та  визначення  переможців Конкурсу 



6.1. Група керівників ЗЗСО, що набрала найбільшу кількість балів стає 

переможцем першого етапу конкурсу серед керівників закладів загальної 

середньої освіти.  

Додатково обираються ще групи, які посіли друге, третє та четверте 

місце для участі у наступному етапі конкурсу керівників ЗЗСО. 

Всі учасники конкурсу  отримають відзнаки, нагороди та подяки за 

участь у конкурсі. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  до наказу  

від 8 листопада 2019 року  

№ 716/о 
 

 

Персональний склад команд керівників закладів загальної середньої освіти 

 

 

Команда №1:  

1. Майстрова І.А.,  

2. Война Г.Г.,  

3. Шаров Ю.М.,  

4. Михайлова М.В.,  

5. Тиханська Т.І. 

 

Команда № 2:  

1. Базеко І.М., 

2. Кравченко Н.С.,  

3. Шевченко Н.О.,  

4. Самохвал І.В., 

5. Сторчаус С.Д. 

 

Команда № 3:  

1. Шведова Л.Б.,  

2. Саржевський О.А.,  

3. Вельгун Н.М.,  

4. Дадонова Т.В.,  

5. Чередніченко Н.Ю. 

 

Команда № 4:  

1. Павленко С. О.,  

2. Яковлев І.В.,  

3. Засінець Л.В.,  

4. Репецька Н.А., 

5. Бондаренко Л.О. 

 

Команда № 5:  

1. Каліч Л.Ю.,  

2. Євміна О.І.,  

3. Матяшова Л.П.,  

4. Ярова О.В.,  

5. Пахомова С.В. 

 

Команда № 6:  

1. Богачук В.В.,  

2. Легка В.А.,  

3. Колосова С.О.,  

4. Ануфрієв В.С.,  

5. Фундова В.І. 



Команда № 7:  

1. Максимова О.О.,  

2. Бутакова Т.В., 

3. Смага Л.П., 

4. Міщенко С.І., 

5. Титаренко Л.С. 

 

Команда № 8:  

1. Левченко Л.П., 

2. Міщенко М.Г., 

3. Ніжнікова А.О., 

4. Станкевич Н.В., 

5. Краснова Л.С.   

 

 


