
 

 
Миропільська селищна рада 

 

Розпорядження селищного голови 
 

 02.09.2022 р.                                      смт.Миропіль                                     № 207 

 

Про проведення І етапу обласного  

фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я» 

 

Відповідно до листа КЗПО «Обласний Центр ДЮТ» Житомирської 

обласної ради від 05.07.2022 № 6-203 «Про проведення обласного  

фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»»: 

1. Соціально-гуманітарному відділу: 

1.1. Провести І етап обласного фестивалю-конкурсу «Молодь обирає 

здоров’я» 27 вересня 2022 року. 

1.2. Надіслати конкурсні роботи для участі в обласному етапі на 

електронну адресу ocnttum@ukr.net до 30 вересня 2022 року (переможців у 

кожній номінації). 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти: 

2.1. Сприяти в організації участі учнів у І етапі конкурсу. 

2.2. Врахувати, що умови проведення І етапу конкурсу збігаються з 

умовами проведення обласного етапу (Додаток 1). 

2.4. Надіслати конкурсні роботи та заявки на участь на електронну 

пошту селищної ради до 27 вересня 2022 року. 

 

 

 

Селищний голова                                                             Світлана ВЛАСЮК 
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Додаток 1 до розпорядження № 207 від 02.09.2022. 

Додаток 1 

до листа КЗПО 

«Обласний Центр ДЮТ» 

Житомирської обласної ради 

від 05.07.2022 № 6-203 
 

Інформаційно-методичні матеріали  

проведення обласного фестивалю-конкурсу  

«Молодь обирає здоров’я» 

Обласний фестиваль-конкурс «Молодь обирає здоров’я» проводиться 

відповідно до Положення про проведення обласних фестивалів-конкурсів 

учнівської молоді з художньо-естетичного напряму позашкільної освіти в 

Житомирській області, затвердженого наказом управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 19 лютого 2015 року № 50, зареєстрованого в 

Головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській області 

13 березня 2015 року за № 7/1264, зі змінами (далі – Положення), наказу 

Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації 

від 14 січня 2022 року № 15 «Про проведення обласних фестивалів-конкурсів 

у 2022 році» та з метою якісного оновлення змісту, форм і методів роботи з 

учнівською молоддю, виховання духовної культури особистості та 

активізації молодіжного руху за здоровий спосіб життя, а також формування 

делегацій Житомирської області для участі у Всеукраїнському фестивалі-

конкурсі «Молодь обирає здоров’я». 

У зв’язку з воєнним станом обласний фестиваль-конкурс «Молодь 

обирає здоров’я» буде проведено заочно, у формі перегляду та оцінювання 

відеоматеріалів, плакатів, фоторобіт членами журі.  

 

Учасники фестивалю-конкурсу та умови участі  

У обласному фестивалі-конкурсі беруть участь здобувачі освіти 

закладів середньої та позашкільної освіти віком від 11 до 18 років, які активно 

займаються творчою діяльністю і є переможцями заходів проведених в 

територіальних громадах. 

Кількість відеоматеріалів від делегації територіальних громад не 

повинна перевищувати кількості номінацій. 

Для участі в конкурсі необхідно подати на електронну адресу КЗПО 

«Обласний Центр ДЮТ» Житомирської обласної ради  

(е-mail: ocnttum@ukr.net): 

копію наказу органу управління освітою про підсумки проведення 

фестивалю-конкурсу у територіальній громаді або аналітичний звіт; 

заявку на участь у фестивалі-конкурсі; 

відеоролик літературно-музично-спортивної міні-композиції;  

три плакати та три фотографії (привезти або надіслати кур’єрською 

доставкою на адресу КЗПО «Обласний Центр ДЮТ» Житомирської обласної 

ради (вул.. Троянівська, 20)).  
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Номінації фестивалю-конкурсу:  

1. Огляд-конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій. 

2.  Конкурс плакатів. 

3. Конкурс фоторобіт. 

 

Конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій 

Команда подає відеоролик літературно-музичної, художньо-

спортивної міні-композиції, зміст якого спрямований 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. 

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, художньо-спортивній та 

інших формах. 

Склад команди - 7 учасників. 

Тривалість виступу - до 10 хвилин. 

Відеоробота може бути відзнята будь-якими доступними засобами: 

професійною або непрофесійною відеокамерою, фотоапаратом, смартфоном, 

мобільним телефоном у реальному часі, без монтажу у форматі відео (mp4). 

Ширина кадру – 1280, висота – 720. Розмістити його на сторінці YouTube. 

Посилання на відео, із зазначенням ім’я та прізвища учасника, назви 

номінації, освітнього закладу та територіальної громади просимо надіслати 

на електронну адресу Центру ocnttum@ukr.net разом із супровідною 

документацією. 

 

Конкурс плакатів 

 До конкурсу плакатів команда може представити до трьох робіт. 

 Допускається застосування довільної техніки виконання плакатів 

щодо висвітлення питань здорового способу життя та залучення дітей  

і молоді до занять фізичної культурою та спортом. 

Плакати необхідно підписати із  зазначенням прізвища, імені, по 

батькові виконавця, освітнього закладу, територіальної громади.  

 

Конкурс фоторобіт 

Команда подає на конкурс до трьох фоторобіт, направлених на  

пропагування здорового способу життя. Фотографії підписуються із  

зазначенням прізвища, імені, по батькові виконавця, освітнього закладу, 

територіальної громади. 
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Заявка 

на участь в обласному фестивалі-конкурсі  
«Молодь обирає здоров’я» 

 

____________________________________________________ 

(територіальна громада ) 

 

Назва команди______________________________________________________ 

 

Номінація__________________________________________________________ 
(літературно-музично-спортивна міні-композиція) 

 

__________________________________________________________________ 
( плакати ) 

 

__________________________________________________________________ 
( фотороботи ) 

 

 

Кількість учасників у команді ____,відомості про них 

№ П.І.Б. Освітній заклад, клас 

1   

2   

 

 

_____________________________      __________________ 

(П.І.Б. керівника делегації)          (підпис) 

 

 

Мобільний телефон керівника 

________________________________________________ 

 

 

 

Керівник органу 

управління освітою  

 

 

 

 

 


