
Інформаційно-методичні матеріали щодо проведення  

обласного фестивалю лідерів учнівського самоврядування 

 «Лідер року-2020» 

1. Загальні положення 

1.1. Обласний фестиваль на кращого лідера учнівського самоврядування 

«Лідер року 2020» (далі – Фестиваль) присвячено  Дню місцевого 

самоврядування та проводиться з метою виявлення та розвитку лідерського, 

організаторського, творчо-інтелектуального потенціалу підлітків; оптимізації 

форм і методів роботи лідерів учнівського самоврядування, підтримки 

активної участі учнівської молоді в процесі прийняття рішень на рівні 

об’єднаної територіальної громади, району, міста, області; сприяння 

розвитку молодіжного лідерського руху на Харківщині.  

1.2. Основні завдання Фестивалю: 

- сприяння зростанню ролі лідерів учнівського самоврядування в процесах 

демократизації освітніх процесів; 

-поширення та впровадження досвіду кращих лідерів учнівського 

самоврядування в практику роботи рад старшокласників територіальної 

громади, району, міста, області;  

-виявлення якісно нових форм і методів організації та проведення колективно 

творчих справ лідерами учнівського самоврядування в закладах освіти 

області; 

- сприяння розвитку успішної особистості, її активної та відповідальної 

життєвої позиції. 

1.3. Організаторами Фестивалю є  Комунальний заклад «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» та Харківська обласна рада 

старшокласників. 

1.4. До участі у Фестивалі запрошуються лідери учнівського самоврядування 

закладів освіти територіальних громад, районів, міст Харківської області.  

2. Порядок проведення Фестивалю. 

2.1. Фестиваль проводиться  з 1 по 10 грудня  2020 року.  



2.2. Фестиваль передбачає проведення конкурсних завдань у двох етапах: 

заочний –  з 1 по 8 грудня; 

онлайн – 10 грудня 2020 року з 12.00 по 15.00. 

2.3. Нагородження переможців Фестивалю відбудеться 15 грудня 2020 року 

(формат додатково буде повідомлено). 

2.4. До   30 листопада 2020 року необхідно надіслати до Комунального 

закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 

електронну адресу: mass.org.kh@gmail.com, наступні матеріали:  

заявку на участь лідерів учнівського самоврядування  за зразком, наведеним 

у додатку; 

конкурсний ролик за соціальною темою «АНТИБУЛІНГ» тривалістю  до 2-х 

хвилин.  

3. Програма  Фестивалю.  

3.1. І (заочний) етап відбувається з 1 по 8 грудня 2020 року у Фейсбуці: 

www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua/ 

Конкурс соціальних роликів за темою «АНТИБУЛІНГ» 

Для участі в Конкурсі відеоролик надсилати на електронну адресу: 

mass.org.kh@gmail.com у форматі посилання на відео в YouTube.  Відео 

(хронометраж  до 2-х хвилин) повинно відповідати заявленій тематиці;  

робота може бути знята будь-якими засобами відеозйомки: відеокамера, 

цифровий фотоапарат, мобільний телефон тощо. 

3.2. Очний етап відбудеться онлайн 10 грудня 2020 року з 12.00 до 15.00 і 

складається з двох наступних конкурсів (із технічних причин НАДСИЛАТИ 

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ, що транслюються під час очного етапу 10 грудня,  

ДО 8 ГРУДНЯ 2020 року): 

3.2.1. Конкурс «Ми зможемо!» (відеоролик, або фотопрезентація до 3 

хвилин).  У  виступі команда лідерів учнівського самоврядування повинна 

відобразити свою активну роль в житті місцевої громади, шляхи вирішення 

окремих проблем, ефективного впровадження учнівських проєктів. 

3.2.2. Публічний виступ «Що я зробив би для дітей та молоді на посаді 

очільника Харківської області» (до 2-х хвилин). 
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У публічному виступі (переважно, доповіді (доповідь ділова  містить виклад 

певних питань із висновками та пропозиціями) або промови (це усний виступ 

із метою висвітлення певної інформації та впливу на розум, почуття й волю 

слухачів, з логічною стрункістю тексту, емоційною насиченістю та 

вольовими імпульсами мовця) бере участь лідер команди, який презентує 

свою лідерську позицію відповідно до теми.  

4.  Критерії оцінювання та визначення переможців конкурсної програми 

Фестивалю. 

4.1. Визначення переможців конкурсної програми проводиться журі. Журі 

формується з представників організаторів заходу, у тому числі, випускників 

Харківської обласної ради старшокласників, які були членами Всеукраїнської 

ради старшокласників.  

4.2. Журі має право не присуджувати призові місця, якщо учасники не 

дотрималися умов проведення заходу. 

4.3. Підсумки підбиваються за загальною сумою балів.  

4.4. Конкурси соціальних роликів за темами «АНТИБУЛІНГ» та «Ми 

зможемо!» оцінюються за наступними критеріями:  

актуальність -5 балів; 

змістовність - 5 балів; 

креативність -5 балів; 

наявність системи роботи - 5 балів; 

результативність - 5 балів; 

якість оформлення поданих матеріалів - 5 балів. 

Максимальна загальна сумарна кількість - 30 балів 

4.5. Публічний виступ «Що я зробив би для дітей та молоді на посаді 

очільника Харківської області» оцінюється за критеріями: 

актуальність – 5 балів; 

креативність – 5 балів; 

практична спрямованість – 5 балів; 

емоційність – 5 балів; 



володіння мовою – 5 балів; 

ораторське мистецтво лідера – 5 балів.  

Максимальна загальна сумарна кількість - 30 балів. Журі має право для 

уточнення задавати до двох питань лідеру учнівського самоврядування та 

додатково надавати до двох балів. 

4.5. Журі визначає переможців Фестивалю, команд представників рад 

старшокласників області,   - (І, ІІ, ІІІ місця) за загальною кількістю балів 

(заочного та онлайн конкурсів).  

Звання «Лідер року 2020» отримає учасник, який набере найбільшу кількість 

балів.  

 «Приз глядацьких симпатій» визначають глядачі з 1 по 8 грудня 2020 року 

під час проведення заочного етапу шляхом відкритого голосування на 

сторінці Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» у Фейсбуці: www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua/. 

5. Нагородження переможців.  

Оголошення переможців відбудеться 15 грудня 2020 року (формат 

уточнюється!). Учасники та переможці фестивалю нагороджуються 

дипломами Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості». 

Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 6. Заявка на участь у Фестивалі. 

ЗАЯВКА 

на участь в обласному фестивалі «Лідер року 2020» 

Місто  

(район, селищна громада) 

Харківської області 

 

 

Повна назва районної (міської, 

селищної) ради старшокласників, 

команди лідерів учнівського 

самоврядування  

 

Ім`я, прізвище та по-батькові  лідера 

команди (учасника  публічного 

 



виступу «Що я зробив би…») повна 

назва закладу освіти, який він 

представляє, клас (гурток) 

П.І.Б. керівника, координатора 

лідерів учнівського самоврядування 

 

Контактні дані координатора лідерів 

учнівського самоврядування 

(електронна пошта, телефон) 

 

 

В яких соціальних мережах 

зареєстровано лідерів, районну 

(міську, селищну) раду 

старшокласників 

 

 

Посилання на відео в YouTube для 

конкурсу соціальних відеороликів 

«АНТИБУЛІНГ» 

 

УВАГА!!! Прізвище, ім'я учасників, назву закладу освіти (клас або гурток) надавати 

ПОВНІСТЮ відповідно до анкети (Наприклад, Іванова Ольга Петрівна, Комунальний 

заклад «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», гурток «Лідер», 

учениця 10-Б класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Харківської 

районної ради Харківської області тощо. 

 


