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Н А К А З 
 

03.02.2017    № 29 
 

 

Про проведення І етапу Всеукраїнського 

фестивалю – конкурсу „Молодь обирає здоров′я” 

серед навчальних закладів району 
 

   

              Згідно з Положенням про проведення щорічного Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу „Молодь обирає здоров′я” (далі – фестиваль – конкурс), 

затвердженим спільним наказом Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства України у справах сім′ї, молоді та спорту від 24.11.2009  

№ 1061/4128, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.12.2009 за  

№ 1228/17244, на виконання  наказу Департамента науки і освіти  Харківської 

обласної державної адміністрації від 20.01.2017 № 16 «Про проведення ІІ 

(регіонального ) етапу Х Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає 

здоров’я», річного плану роботи методичного центру Управління освіти 

адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради, з метою 

популяризації та пропаганди серед молоді здорового способу життя, запобігання 

негативним проявам у молодіжному середовищі, виявлення та підтримки 

талановитих дітей  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Провести  І ( районний ) етап  Х Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я»  відповідно до Положення про проведення щорічного 



Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» на базі ЦДЮТ 

№ 2. 

06.04.2017 

2. Затвердити оргкомітет та склад журі І (районного) етапу фестивалю-конкурсу 

( додатки 1, 2). 

15.03.2017 

3.Довести до відома загальноосвітніх навчальних закладів Положення про 

проведення І ( районного) етапу щорічного Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу „Молодь обирає здоров′я” (додаток 3). 

15.03.2017 

4.Методичному центру Управління освіти адміністрації Новобаварського району 

Харківської міської ради ( Брук О.В.) здійснити організаційно – методичне 

забезпечення проведення фестивалю-конкурсу. 

До 17.03.2017 

5.Забезпечити участь команди-переможниці у ІІ (регіональному) етапі 

фестивалю-конкурсу.  

     17.05. 2017                                                           

6.Методисту методичного центру управління освіти Бендер В.В.: 

6.1 Забезпечити нагородження  грамотами Управління освіти адміністрації 

Новобаварського району Харківської міської ради переможців І ( районного ) 

етапу фестивалю – конкурсу.                                                                    

06.04.2017 

7.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів: 

7.1. Забезпечити своєчасне надання заявок на участь у І (районному) етапі  

фестивалю – конкурсу (додаток 4). 

До 24.03 2017  

8. Директору ЦДЮТ № 2 Попову М.М.: 

8.1. Забезпечити проведення І (районного) етапу фестивалю- конкурсу. 

 06.04 2017 

8.2. Призначити відповідальних з числа педагогічних працівників ЦДЮТ № 2 за 

проведення І (районного) етапу фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»   



До 06.04.2017 

9.Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача методичним 

центром Управління освіти Брук О.В. 

 

 

Начальник Управління освіти  

адміністрації Новобаварського району  

Харківської міської ради      О.Ф. Світлична 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



      Додаток 1 

     до наказу Управління освіти 

     Новобаварського району  

     Харківської міської ради 

      від 03.02. 2017 № 29 

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ 

І (районного) етапу щорічного Всеукраїнського фестивалю- конкурсу  

 «Молодь обирає здоров′я»  

 

Голова 

оргкомітету: 

Брук О.В. – завідувач методичного центру Управління 

освіти адміністрації Новобаварського району Харківської 

міської ради. 

 

Заступник 

голови 

оргкомітету: 

 

Бендер В.В. – методист методичного центру Управління 

освіти адміністрації Новобаварського району Харківської 

міської ради. 

 

Члени 

оргкомітету: 

 

Попов М.М. – директор Центру дитячої та юнацької 

творчості № 2 Харківської міської ради Харківської області 

 

 Смолко В. М. – культорганізатор Центру дитячої та 

юнацької творчості № 2 Харківської міської ради Харківської 

області 

 

 Буряк А.О. – завідувач лабораторії комп’ютерних 

технологій в освіті Управління освіти адміністрації 

Новобаварського району Харківської міської ради. 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 2 

     до наказу Управління освіти 

     Новобаварського району  

     Харківської міської ради 

      від 03.02. 2017 № 29 

 

 

ЖУРІ 

І (районного ) етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу  

„Молодь обирає здоров′я” 

 

Голова журі: Ривкіна О.О. – заступник начальника Управління освіти 

адміністрації Новобаварського району Харківської міської 

ради 

 

Заступник 

голови журі: 

 

Бендер В.В.– методист методичного центру Управління 

освіти Новобаварського Харківської міської ради 

 

Члени журі: 

 

Яковенко О.А. – завідувач художньо-естетичного відділу 

Центру дитячої та юнацької творчості № 2 Харківської 

міської ради Харківської області 

 Смолко В.М. – культорганізатор Центру дитячої та юнацької 

творчості № 2 Харківської міської ради Харківської області 

 Страхова Ю.М.- культорганізатор Центру дитячої та 

юнацької творчості № 2 Харківської міської ради 

  Мітіна А.О. – керівник хореографічного гуртка Центру 

дитячої та юнацької творчості № 2 Харківської міської ради 

 Абрамова К.В. – керівник  гуртка образотворчого мистецтва  

Центру дитячої та юнацької творчості № 2 Харківської 

міської ради Харківської області 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 3 

     до наказу Управління освіти 

     Новобаварського району  

     Харківської міської ради 

      від 03.02. 2017 № 29 

 

     Положення 

про проведення І (районного) етапу Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу „Молодь обирає здоров′я” 

І. Загальні положення 

1.1.Всеукраїнський фестиваль-конкурс „Молодь обирає здоров′я” (далі – 

фестиваль) проводиться щорічно з метою популяризації та пропаганди серед 

молоді здорового способу життя, запобігання негативним проявам у 

молодіжному середовищі, виявленню та підтримки талановитої молоді. 

2. Завдання фестивалю 
2.1. Активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя : 

- набуття та засвоєння дітьми і молоддю нових знань про здоровий спосіб життя; 

- підвищення рівня інформованості молоді з питань профілактики 

тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД інфекцій, 

що передаються статевим шляхом, тощо; 

- популяризація технологій навчання щодо формування здорового способу 

життя; 

- виявлення, обмін і розповсюдження кращого досвіду із запобігання негативним 

проявам серед дітей і молоді засобами мистецтва, використовуючи їх вокальні, 

хореографічні, художньо-спортивні здібності; 

- упровадження нових форм організації змістовного дозвілля дітей і молоді. 

3. Організаційний комітет 

3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням фестивалю здійснює 

організаційний комітет, склад якого формується за поданням організаторів 

фестивалю. 

3.2. Організаційний комітет: 

- визначає дату та місце проведення І ( районного) етапу фестивалю; 

- погоджує склад журі фестивалю; 

- здійснює нагородження дипломами переможців і кращих учасників фестивалю. 

4. Конкурс літературно-музичних, художньо-спортивних міні-композицій 

4.1.До участі у конкурсі допускається команда з 7 учнів. 

4.2.Команда представляє літературно-музичну, художньо-спортивну міні-

композицію, спрямовану на популяризацію переваг здорового способу життя, 

формування у молоді безпечної поведінки, збереження власного здоров′я та 

здоров′я оточуючих, відображення духовних цінностей і традицій народу в 

поєднанні з сучасними тенденціями розвитку культури та мистецтва. 

4.3.У виступі команди можуть зобразити наслідки паління, вживання 

наркотичних речовин, неправильного харчування, порушення фізіологічного 

режиму ( без демонстрації процесу куріння, уживання наркотичних речовин, 

стану сп′яніння та використання сигарет, спиртного, шприців тощо!). 



4.4. Виступи повинні бути позитивно зорієнтованими, з використанням різних 

видів мистецтва, демонструвати власні досягнення молоді у формуванні 

здорового способу життя. Наслідки негативних звичок можуть відображатися у 

графічній, гумористичній, образній, художньо-спортивній та інших формах. 

4.5. Літературно-музично-спортивна міні-композиція оцінюється за 30-бальною 

шкалою. Ураховується розкриття теми (7 балів), оформлення й оригінальність 

виступу (5 балів), рівень виконавчої майстерності, режисури (5 балів), 

дотепність, почуття гумору (5 балів), вокальні, хореографічні, спортивні 

здібності (5 балів), дотримання тривалості виступу (3 бали). 

4.6 За результатами виступів команд з літературно-музичними, художньо-

спортивними міні-композиціями журі визначає переможців фестивалю за 

максимальною сумою набраних балів. 

4.7. Тривалість виступу команди з літературно-музичною, художньо-спортивною 

міні-композицією – до 10 хвилин. 

5. Конкурс плакатів 

5.1. Допускається застосування довільної техніки виконання щодо висвітлення 

питань здорового способу життя та залучення дітей і молоді до занять фізичної 

культурою та спортом. 

5.2. Команда представляє один плакат, який оцінюється за 20-бальною шкалою, 

зокрема: розкриття тематики (10 балів); художня майстерність (5 балів); 

оригінальність (5 балів). 

6. Конкурс фотографій 

6.1. Команда подає на конкурс одну роботу, направлену на пропаганду здорового 

способу життя. Фотографія виконується у форматі А4 або А3 та оформляється у 

рамці під склом. 

6.2. Фотографія підписується із зазначенням прізвища, імені, по батькові 

виконавця (виконавців), місця навчання та місця проживання. 

7. Визначення результатів і нагородження переможців 

7.1. Підсумки фестивалю проводяться на кожному етапі. 

7.2. Переможці І (районного) етапу направляються для участі у ІІ етапі. 

7.3. Визначення результатів фестивалю - конкурсу здійснює журі. 

7.4.Рішення журі за результатами фестивалю – конкурсу оформлюється 

протоколом. 

        

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 



 Додаток 4 

     до наказу Управління освіти 

     Новобаварського району  

     Харківської міської ради 

      від 03.02. 2017 № 29 

 

Голові оргкомітету І (районного) етапу 

щорічного Всеукраїнського 

фестивалю – конкурсу „Молодь обирає 

здоров′я” 

Брук О.В. 

 

Заявка 

 

на участь у І (районному) етапі щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

„Молодь обирає здоров′я” команди „_________”( назва команди) ХЗШ № 000 з 

літературно-музичною, художньо-спортивною міні-композицією „______” ( 

назва композиції) 

 

№ 

з/п  

ПІБ учасників Дата 

народження 

Клас 

    

 

Заявка  

на участь у конкурсі плакатів у І ( районному ) етапі щорічного Всеукраїнського    

фестивалю – конкурсу    „Молодь обирає здоров′я”  

    Конкурс плакатів 

 

№ 

з/п 

Назва роботи ПІБ автора Клас 

1.    

 

Заявка  

на участь у конкурсі  фотографій у І ( районному ) етапі щорічного 

Всеукраїнського    фестивалю – конкурсу    „Молодь обирає здоров′я”  

     

Конкурс фотографій 

 

№ 

з/п 

Назва фотороботи ПІБ автора Клас 

1.    

 

 

Керівник команди – (ПІБ)       

 

Керівник ЗНЗ   (підпис)     ПІБ 


