
 

 

 

 

УКРАЇНА 

КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ 

ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ»  

 

НАКАЗ 

               від 1 червня 2021 року                  № 56 

м. Кропивницький 

 

Про підготовку та проведення  

обласного етапу Всеукраїнського  

фестивалю – конкурсу  

«Молодь обирає здоровя» 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24 листопада                        

2020 року № 1452 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік                         

(за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2021 рік», наказу 

директора департаменту освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації від 

27 травня 2021 року № 162-од «Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнського фестивалю – конкурсу «Молодь обирає здоровя» з метою 

формування у дітей та учнівської молоді свідомого відношення до свого 

фізичного, психічного, соціального здоров'я, ціннісного ставлення до себе та 

спільного майбутнього 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Умови проведення обласного етапу Всеукраїнського фестивалю – 

конкурсу «Молодь обирає здоровя» (Додаток 1). 

2. Затвердити склад журі фестивалю – конкурсу (Додаток 2). 

3. Завідуючій методичним відділом ДОЛГОПОЛОВІЙ Наталії, методисту  

ПУГАКОВІЙ Наталії підготувати та затвердити Програму та План підготовки і 

проведення обласного етапу Всеукраїнського фестивалю – конкурсу «Молодь 

обирає здоровʾя», (додатки 3, 4). 

4. Завідуючим відділів ДОЛГОПОЛОВІЙ Наталії, СИВОКОНЬ Ларисі, 

ГЛАДЧЕНКО Тетяні,  ОРЕЛ Юлії: 



   4.1. Забезпечити виконання заходів, передбачених планом підготовки. 

 4.2. Залучити до виконання плану заходу працівників відповідних структурних 

підрозділів. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора Кіровоградського 

обласного ЦДЮТ      Лариса КОРДОНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Додаток 1 

до наказу в.о. директора 

Кіровоградського  

обласного ЦДЮТ 

від 1 червня 2021 року № 56 

 

 

УМОВИ 

проведення обласного етапу 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

«Молодь обирає здоров'я» 
 

Метою фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров'я» (далі - 
Фестиваль) є популяризація і пропагування здорового способу життя серед 
молоді, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, виявлення 
та підтримка талановитої молоді. 

Завдання фестивалю: 

- 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 
тютюнопаління, 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. 

Організатори обласного етапу фестивалю  

департамент освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, 
комунальний позашкільний навчальний заклад «Кіровоградський обласний 
центр дитячої та юнацької творчості», комунальний заклад «Кіровоградський 
обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді». 

Учасники фестивалю  

Вихованці (учні) закладів позашкільної, загальної середньої, професійної, 

вищої освіти, члени молодіжних і дитячих громадських організацій, об’єднань. 

 

 

 

 



Етапи проведення фестивалю 
- перший  - до 20 червня 2021 року– у районах, містах, територіальних 
громадах; 
- другий (обласний) – з 20 червня 2021року; 
- третій (всеукраїнський) – про терміни буде повідомлено додатково 
Важливо: Команди закладів позашкільної, загальної середньої, професійної 

освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій, об’єднань беруть участь 
у районних, міських етапах фестивалю. Одна команда - переможець бере участь 
у обласному етапі  

Команди закладів вищої освіти та закладів освіти обласного 
підпорядкування беруть участь у конкурсній програмі Фестивалю,  починаючи 
із обласного етапу. 

Одна команда – переможець обласного етапу направляється для участі у 

Всеукраїнському етапі фестивалю. 

Програмою проведення фестивалю передбачено: 

- конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій; 

- конкурс плакатів; 

- конкурс фотографій, художніх робіт; 

        -    вікторина-конкурс «Що я знаю про здоровий спосіб життя?».  

        -    просвітницькі тренінги «Молодь обирає здоров'я»: 

  «Твоє життя - твій вибір» (профілактика тютюнопаління, вживання 

алкоголю та наркотиків) – дає змогу формувати у підлітків відповідальне 

ставлення до власних вчинків та власного здоров'я, вміння оцінювати ситуації 

ризику, приймати конструктивні рішення та протистояти соціальному тиску; 

           «Прояви турботу та обачливість» (профілактика ВІЛ/СНІДу, 

незапланованої вагітності серед молоді) – сприяє мотивації безпечної статевої 

поведінки підлітків і молоді щодо збереження репродуктивного здоров'я та 

індивідуального захисту від ВІЛ/СНІДу; 

 «Знаємо та реалізуємо свої права» – сприяє розвитку у молоді почуття 

власної гідності, усвідомлення своїх прав, обов'язків, відповідальності за свої дії,  

має стимулювати підлітків до бажання реалізувати свої права. 

Порядок проведення конкурсу літературно-музично-спортивної міні-

композиції «Молодь України обирає здоров'я» 

 

Команда із 7 осіб  презентує літературно-музичну, художньо-спортивну 

міні-композицію (не більше 10 хвилин), спрямовану на популяризацію переваг 

здорового способу життя, формування у молоді безпечної поведінки, збереження 

власного здоровя та здоровя оточуючих, відображення духовних цінностей і 

традицій народу в поєднанні з сучасними тенденціями розвитку культури та 

мистецтв.   

У виступі команди можуть відобразити наслідки паління, вживання 

наркотичних речовин, неправильного харчування, порушення фізіологічного 

режиму без демонстрації процесу паління, уживання наркотичних речовин, 

стану сп’яніння та використання сигарет, спиртного, шприців тощо. 



 Виступи повинні бути позитивно зорієнтовані, з використанням різних 

видів мистецтва, демонструвати власні досягнення молоді у формуванні 

здорового способу життя. Обовязковим є використання мультимедійного 

супроводу. Наслідки негативних звичок можуть відображатися у трагічній, 

гумористичній, образній, художньо-спортивній та інших формах. 

Рекомендується дотримуватись принципів культуровідповідності, 

толерантності, емоційності та життєтворчості. 

Сценарії мають бути оригінальними, авторськими та відображати власний 

досвід і досягнення у сфері формування здорового способу життя. 

До 20 червня 2021 року керівник заповнює анкету за посиланням:  

https://forms.gle/JbLnjczDYFjRURt27 та прикріплює відео файл виступу команди 

(відеоформат довільної форми, мінімальної роздільної здатності 1280х720 Р, 

максимальний обсяг відеофайлу до 1 ГБ). 

Літературно-музично-спортивна міні-композиція оцінюється за 30 -  

бальною шкалою. Враховується 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). 

Конкурс плакатів 

Плакати мають бути позитивно зорієнтовані, висвітлювати питання 

здорового способу життя та спонукати до залучення дітей і молоді до занять 

фізичною культурою та спортом.  Забороняється зображувати на плакатах: 

процес вживання наркотичних речовин, стан оп'яніння, таке інше.  

 Техніка виконання - довільна. 

 Всі плакати підписуються із зазначенням назви роботи, повне прізвище, 

ім'я, по батькові виконавця (виконавців), керівника гуртка, назва закладу, села, 

району, міста, області.  

До 20 червня 2021 року керівник заповнює анкету за посиланням: 

https://forms.gle/6Lcs8urEJAYDCrnH9 та прикріплює три плакати  (графічні 

файли формату PNG, SVG, JPG, JPEG, JTIF, якість -  2480x3508). 

 

 Плакати оцінюються за 20 бальною шкалою, зокрема: розкриття тематики 

(10 балів); художня майстерність (5 балів); оригінальність (5 балів). 

Конкурс фотографій, художніх робіт. 

Конкурсні роботи мають бути спрямовані на пропагування здорового 

способу життя. 

 Допускаються до конкурсу роботи формату А4 (мінімальна якість 

1240х1754), або А3 (мінімальна  якість 3508х4961).  

Всі фотографії підписуються із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові 

виконавця (виконавців), місця навчання, села, району, міста, області 

(неправильно оформленні роботи до розгляду не приймаються) 

До 20 червня 2021 року керівник команди заповнює анкету за посиланням: 

https://forms.gle/zYWwGBs5fDSsod5o7 та прикріплює три конкурсні роботи - 

файли графічного формату.  

https://forms.gle/JbLnjczDYFjRURt27
https://forms.gle/6Lcs8urEJAYDCrnH9
https://forms.gle/zYWwGBs5fDSsod5o7


 

Порядок проведення вікторини-конкурсу 

«Що я знаю про здоровий спосіб життя» 

Учасникам Фестивалю необхідно володіти знаннями з основ збереження та 

зміцнення власного здоров'я і здоров'я оточуючих, принципів формування 

здорового способу життя серед дітей та молоді, особливостями  раціонального 

харчування, правильного фізичного режиму; ознайомитися з інформацією про 

ВІЛ/СНІД, інфекції, які передаються статевим шляхом. Отримані знання 

учасники зможуть продемонструвати під час проведення у рамках Фестивалю 

онлайн вікторини-конкурсу  «Що я знаю про здоровий спосіб життя». 

 

Порядок проведення просвітницьких тренінгів  

«Молодь обирає здоров’я» 

 Тренінги будуть проведені для команд-учасниць обласного етапу 

Фестивалю  10, 11 червня 2021 року в онлайн-форматі. Посилання для участі в 

вікторині – конкурсі та просвітницьких тренінгах команди отримають після 

подання заявки, конкурсних матеріалів та реєстрації. 

Журі конкурсу 

      Склад журі фестивалю формується організаційним комітетом.  

Підведення підсумків та нагородження 

За результатами виступів команд з літературно-музичними міні-

композиціями, журі визначає переможців фестивалю. 

Окремо підводяться підсумки конкурсу плакатів, фотографій, вікторини, де 

визначаються кращі роботи. 

Переможці фестивалю нагороджуються дипломами департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації. 

Команди-учасники просвітницьких тренінгів отримують сертифікати 

учасників. 

Фінансування 

Організація та проведення районних, міських, обласних етапів фестивалю 

здійснюється за рахунок місцевих бюджетів та залучених коштів. 

 

 

 

Протоколи рішень журі I етапу Фестивалю необхідно надіслати  до 20 

червня 2021 року на електронну адресу ocdut@ukr.net   ( із зазначенням на 

конкурс «Молодь обирає здоровʾя») 

 

 

 

 

 

 

mailto:ocdut@ukr.net


Додаток 2 

до наказу в.о. директора 

Кіровоградського  

обласного ЦДЮТ 

від  1 червня 2021 року № 56 

 

Склад журі  

для оцінювання конкурсу плакатів 

обласного етапу  

Всеукраїнського фестивалю – конкурсу 

«Молодь обирає здоровя» 

Голова журі: 

 

 

ХВОРОСТ   

Андрій Васильович 

- голова Кіровоградської обласної 

організації Національної Спілки 

художників України 

Члени журі:  

ГЛАДЧЕНКО  

Тетяна Олексіївна 

- завідуюча відділом народних 

мистецтв комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» 

ГОНЧАРЕНКО  

Ірина Володимирівна 

- керівник гуртка Народного 

художнього колективу студії 

образотворчого мистецтва «Соняшник» 

комунального позашкільного 

навчального закладу «Кіровоградський 

обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Склад журі для оцінювання 

літературно-музично-спортивної міні-композиції  

«Молодь України обирає здоров'я» 

обласного етапу  

Всеукраїнського фестивалю – конкурсу 

«Молодь обирає здоровя» 

Голова журі:  

ФЕДОРОВА  

Юлія Віталіївна 

- завідувач науково-методичної 

лабораторії виховної роботи і 

формування культури здоровʾя 

комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти 

імені Василя Сухомлинського» 

 

 

Члени журі: 

 

ДОЛГОПОЛОВА  

Наталія Костянтинівна 

- завідувач методичного відділу 

комунального позашкільного 

навчального закладу 

«Кіровоградський обласний центр 

дитячої та юнацької творчості» 

 

ЮРЧЕНКО 

Валерій Андрійович 

- директор Кіровоградської обласної 

організації Товариства «Червоного 

Хреста  України» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу в.о. директора 

Кіровоградського  

обласного ЦДЮТ 

від 1 червня 2021 року №56  

 

 

План підготовки та проведення 

обласного етапу Всеукраїнського фестивалю – конкурсу                  

«Молодь обирає здоровʾя» 

Місце проведення: Кіровоградський ОЦДЮТ, 

Час проведення: 11:00 

 Організаційний сектор  

 Керівник: Долгополова Н.К. 

1. Планування заходів, підготовка 

документації згідно умов, методичне 

забезпечення, підведення підсумків 

Долгополова Н.К., 

Пугакова Н.Г. 

2.  Підбір та робота з журі Пугакова Н.Г. 

3.  Комісія по підрахунку балів та 

складання протоколів 

Долгополова Н.К., 

Пугакова Н.Г. 

4.  Підготовка та проведення тренінгів  Долгополова Н.К. 

5. Складання програми фестивалю-

конкурсу 

Пугакова Н.Г. 

6. Підготовка та проведення вікторини Кизименко В.О. 

7. Оцінювання робіт конкурсу плакатів Гладченко Т.О., 

Волобуєва Д.О. 

Організаційно-масовий відділ 

 Керівник: Сивоконь Л. Л. 

1. Написання сценарію та проведення 

заходу 

Коротка О.В., 

Пугакова Н.Г. 

2. Підготовка ведучої Сивоконь Л.Л. 

3. Монтування ролику віртуальної 

виставки фоторобіт та плакатів 

«Молодь обирає здоровʾя». 

Листопадов А.Б. 

 Рекламно-інформаційне забезпечення  

 Керівник: Орел Ю.С. 

1. Підготовка матеріалу для преси Шендеровська А.А., 

Пугакова Н.Г. 

2. Технічне забезпечення заходу  Орел Ю.С. 

3. Друк дипломів  Орел Ю.С. 
 

 


