УКРАЇНА
ЗДОЛБУНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ
24 квітня 2014 року

м.Здолбунів

№ 94

Про проведення І етапу щорічного
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
“Молодь обирає здоров’я”
На виконання наказу управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації та відділу у справах сім’ї та молоді Рівненської
обласної державної адміністрації від 14 травня 2010 року за №245/54 “Про
затвердження Положення про проведення І та ІІ етапів щорічного
Всеукраїнського фестивалю – конкурсу “Молодь обирає здоров’я’’,
зареєстрованого в головному управлінні юстиції в Рівненській області від 14
травня 2010 року за № 28/935, наказу Міністерства освіти і науки України від
17 лютого 2014 року №162 “Про проведення VІІ 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
наказую :
1. Провести І етап щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
“Молодь обирає здоров’я” 15 травня 2014 року на базі Здолбунівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 згідно з Положенням про
проведення І та ІІ етапів щорічного Всеукраїнського фестивалю конкурсу “Молодь обирає здоров’я” від 14.05.2010 №245/54, що
додається.
2. Затвердити склад організаційного комітету І етапу щорічного
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Молодь обирає здоров’я”, що
додається.
3. Затвердити склад журі І етапу щорічного Всеукраїнського фестивалю –
конкурсу “Молодь обирає здоров’я’’, що додається.
4. Завідувачу Здолбунівського районного методичного кабінету Глущук
Н.О. забезпечити участь у І етапі щорічного Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу наступних працівників:
- Хатунцевої Н.А. – методиста районного методичного кабінету;
- Сірик В.М. – методиста районного методичного кабінету;
- Паламар Н.В. – методиста районного методичного кабінету;
- Грициної Є.Б. – методиста районного методичного кабінету.
5. Керівникам навчальних закладів :
5.1.Забезпечити участь школярів у І етапі щорічного Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу “Молодь обирає здоров’я’’.

5.2.Забезпечити подачу заявок на участь у І етапі щорічного
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу “Молодь обирає здоров’я’’ до 08
травня 2014 року.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. начальника відділу

А.Демедюк

Проект наказу підготував :
Завідувач райметодкабінету

Н. Глущук

Погоджено :
Юрисконсульт

І.Кухарчук

Затверджено
Наказ управління освіти і
науки
Рівненської обласної
державної адміністрації
Відділ у справах сім’ї та
молоді
Рівненської обласної
державної адміністрації
14.05.2010 №245/54
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення І та ІІ етапів щорічного Всеукраїнського фестивалюконкурсу “Молодь обирає здоров’я”
І. Загальні положення
1.1. І та ІІ етапи Всеукраїнського фестивалю – конкурсу “Молодь
обирає здоров’я’’ (далі – фестиваль) проводиться щорічно в рамках
Всеукраїнського фестивалю – конкурсу “Молодь обирає здоров’я’’,
проведення якого затверджене спільним наказом Міністерства освіти та
науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 24
квітня 2009 року № 1061/4128 “Про проведення щорічного Всеукраїнського
фестивалю – конкурсу “Молодь обирає здоров’я’’, що зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 18.12.2009 року за № 1228/17244 та з метою
популяризації та пропаганди серед молоді здорового способу життя,
запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, виявлення та
підтримки талановитої молоді.
1.2.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
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 з профілактики
запобігання негативним проявам серед дітей і молоді засобами
мистецтва, використовуючи їх вокальні, хореографічні, художньоспортивні здібності ;
- упровадження нових форм організації змістовного дозвілля дітей і
молоді.
1.3. І етап фестивалю проводять відділи (управління) освіти, структурні
підрозділи у справах сім’ї та молоді (сім’ї, молоді та спорту)
райдержадміністрацій і міськвиконкомів рад міст обласного значення.
ІІ етап фестивалю проводиться управлінням освіти і науки Рівненської
обласної державної адміністрації та відділом у справах сім’ї та молоді
Рівненської обласної державної адміністрації.

1.4. Повноваження організаторів
1.4.1. Управління освіти і науки Рівненської обласної державної
адміністрації:
забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення І та ІІ
етапів фестивалю;
формує та затверджує склад журі І та ІІ етапів фестивалю;
сприяє забезпеченню участі у І та ІІ етапі фестивалю команд
загальноосвітніх, позашкільних, професійно – технічних , вищих
навчальних закладів.
1.4.2.Відділ у справах сім’ї та молоді Рівненської обласної державної
адміністрації:
забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення І та ІІ
етапів фестивалю;
погоджує склад журі І та ІІ етапів фестивалю;
сприяє залученню до участі у І та ІІ етапів фестивалі молодіжних та
дитячих громадських організацій.
1.5. Загальне керівництво підготовкою та проведенням фестивалю
здійснює організаційний комітет, склад якого формується за поданням
організаторів І та ІІ етапів фестивалю.
1.5.1. Організаційний комітет:
визначає дату та місце проведення І та ІІ етапів фестивалю;
погоджує склад журі І та ІІ етапів фестивалю;
здійснює нагородження переможців і кращих учасників І та ІІ етапів
фестивалю.
1.5.2.Засідання організаційного комітету І та ІІ етапів фестивалю
відбуваються не менше одного разу на півроку.
1.5.3.Організаційний комітет І та ІІ етапів фестивалю приймає рішення
за принципом більшості голосів. У разі рівного розподілу голосів
перевага надається голосу представника управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації.
1.5.4. Забезпечення діяльності організаційного комітету І та ІІ етапів
фестивалю здійснює управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації.
ІІ. Учасники, порядок, умови та строки проведення
фестивалю
2.1. Учасниками фестивалю можуть бути учні загальноосвітніх,
позашкільних, професійно - технічних навчальних закладів і студенти вищих
навчальних закладів, а також члени молодіжних і дитячих громадських
організацій.
2.2. І та ІІ етапи фестивалю проходять в рамках щорічного
Всеукраїнського фестивалю – конкурсу “Молодь обирає здоров’я’’ та
проводяться щорічно та поетапно:
- І- й етап – у районах, містах, профтехзакладах (крім вищих навчальних
закладів) ;
- ІІ-й етап (регіональний) – обласний (може проводитись окремо для
загальноосвітніх, професійно – технічних, вищих навчальних закладів).

2.3. До участі у ІІ етапі фестивалю допускається команда – переможець
І-го етапу фестивалю у складі 9 осіб (7 учасників і 2 керівники).
2.4. Для участі у ІІ етапі фестивалю щорічно надаються до управління
освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації такі
документи:
заявка на участь у ІІ етапі фестивалю, в якій зазначаються назва
району, назва команди, список учасників команди, дата їх народження,
прізвища, імена, по батькові керівників команди, місця їх роботи та
номери телефонів;
звіт про проведення І етапу фестивалю.
2.5.Строки проведення І - го і ІІ-го етапів фестивалю визначаються
щорічно організаторами фестивалю.
2.6.Програмою І та ІІ етапів фестивалю передбачаються:
урочисте відкриття фестивалю за участю організаторів;
тренінг щодо формування здорового способу життя дітей і молоді;
конкурс літературно – музично - спортивних міні – композицій;
конкурс плакатів;
конкурс фотографій, художніх робіт;
конкурс – вікторина;
підведення підсумків, нагородження переможців і кращих команд.
2.7.Тренінг проводиться з метою створення умов для усвідомлення
дітьми та молоддю переваг здорового способу життя, стимулювання їх до
самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, надання учасникам
знань та формування практичних навичок з організації просвітницької
роботи серед підлітків щодо здорового способу життя.
2.8.Конкурс літературно – музично – спортивних міні – композицій
2.8.1. Для участі у конкурсі допускається команда з 7 осіб (учнів,
студентів).
2.8.2. 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
мистецтв.
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.
2.8.3.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 трагічній, гумористичній, образній, художньоспортивній та інших формах.
2.8.4.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), витриманий час (3 бали).

2.9.Конкурс плакатів.
2.9.1. Допускається застосування довільної техніки виконання щодо
висвітлення питань здорового способу життя та залучення дітей і молоді до
занять фізичною культурою та спортом.
2.9.2. Команда представляє три плакати, які оцінюються за 20 бальною шкалою, зокрема : розкриття тематики (10 балів); художня
майстерність (5 балів) ; оригінальність (5 балів).
2.10.Конкурс фотографій
2.10.1.Команда подає на конкурс три роботи, направлені на
пропагування здорового способу життя. Фотографії виконуються у форматі
А4 або А3 та оформляються у рамці під склом.
2.10.2.Фотографії підписуються із зазначенням прізвища, ім’я, по
батькові виконавця (виконавців), місця навчання та місця проживання.
2.11.Конкурс – вікторина проводиться з метою перевірки отриманих
учасниками знань з основ збереження та зміцнення власного здоров’я і
здоров’я оточуючих, принципів формування здорового способу життя серед
дітей і молоді, їх інформованості про раціональне харчування, правильний
фізіологічний режим і захворювання на ВІЛ/ СНІД, інфекції, які передаються
статевим шляхом.
ІІІ. Визначення результатів і нагородження переможців
3.1.Підсумки фестивалю проводяться на кожному етапі.
Переможці ІІ – го етапу фестивалю направляються для участі у фінальному
етапі Всеукраїнського фестивалю – конкурсу “Молодь обирає здоров’я’’.
3.2.Визначення результатів фестивалю здійснює журі.
3.3.Рішення журі за результатами кожного конкурсу оформляється
протоколом.
3.4. За результатами виступів команд з літературно-музичними мінікомпозиціями журі визначає переможців (призерів) фестивалю за
максимальною сумою набраних балів.
3.5.Окремо підводяться підсумки конкурсів плакатів, фотографій,
конкурсу – вікторини, де визначаються кращі роботи за максимальною
сумою набраних балів.
3.6. Переможці ІІ етапу фестивалю нагороджуються грамотами
управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та
відділу у справах сім’ї та молоді Рівненської обласної державної
адміністрації.
3.7. Організатори можуть нагороджувати учасників фестивалю
спільними призами.
ІY. Фінансування
4.1. Проведення І - го та ІІ-го етапів фестивалю здійснюється за рахунок
коштів відповідних бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених
чинним законодавством.
4.2. Витрати, пов’язані з направленням команд на ІІ етап фестивалю,
здійснює сторона, що відряджає.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ відділу освіти
Здолбунівської районної
державної адміністрації
24 квітня 2014 року № 94

СКЛАД
організаційного комітету І етапу щорічного Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу “Молодь обирає здоров’я”

1. Глущук Н.О. – завідувач районного методичного кабінету.
2. Рудько І.М. – головний спеціаліст відділу освіти.
3. Паламар Н.В. – методист районного методичного кабінету.

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ відділу освіти
Здолбунівської районної
державної адміністрації
24 квітня 2014 року № 94

СКЛАД ЖУРІ
І етапу щорічного Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу “Молодь обирає здоров’я”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Глущук Н.О. – завідувач районного методичного кабінету.
Рудько І.М. – головний спеціаліст відділу освіти .
Хатунцева Н.А. – методист районного методичного кабінету.
Сірик В.М. – методист районного методичного кабінету.
Паламар Н.В. – методист районного методичного кабінету.
Грицина Є.Б. – методист районного методичного кабінету.

