
К О М У Н А Л Ь Н И Й  З А К Л А Д  

« Х А Р К І В С Ь К И Й  О Б Л А С Н И Й  П А Л А Ц  

Д И Т Я Ч О Ї  Т А  Ю Н А Ц Ь К О Ї  

Т В О Р Ч О С Т І »   

 
61022, м. Харків, вул. Сумська, 37 Тел. (057) 700-38-47 
е-mail: first_palace@ukr.net www. firstpalace.kh.ua 

 

 

 

«12»  березня  2021 р.   № 01-20/120 

Начальникам місцевих органів  

у сфері управління освітою            

Директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування 

 

Про проведення обласної акції  

«Молодь – за здоровий спосіб життя» 

Відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік, ураховуючи 

постанову Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 р. № 104 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», з   метою  

популяризації  та пропаганди серед молоді здорового способу життя,  

прищеплення навичок оздоровлення, формування здоров'язбережувальної 

компетентності: валеологічного світогляду у дітей та молоді, виявлення та 

підтримки талановитої молоді з 25 березня по 10 квітня 2021 року 

відбудеться обласна акція «Молодь – за здоровий спосіб життя» (далі – 

Акція) в дистанційній формі на офіційному сайті Палацу за електронною 

адресою: https://firstpalace.kh.ua та офіційній сторінці Палацу в Facebook за 

електронною адресою: https://www.facebook.com/firstpalace1935.kh.ua 

Для участі (дистанційно) в Акції просимо виконати електронну 

реєстрацію  кожної роботи до 23 березня 2021 року  за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFRN0-

Kg6VjGVFQUAgiTyRnDOlWmzFFny1AdrxA_yZdYoezw/viewform?usp=sf_link  

Додаток на 2 арк. в одному прим. 

 

Директор                                                                             Тетяна ПІДБЕРЕЗКІНА 

Вікторія Лукашова, 0503238890 
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                                                                                      Додаток  

                                                                                      до листа КЗ «ХОПДЮТ»     

                                                                                      від 12.03.2021 № 01-20/120 

 

Методичні рекомендації щодо 

проведення в дистанційній формі обласної акції 

«Молодь – за здоровий спосіб життя» 

 

1.Загальні положення 

1.1. Акція проводиться відповідно плану роботи Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» на 2021 рік. 

1.2. Мета Акції – популяризація  та пропаганда серед молоді здорового 

способу життя, прищеплення навичок оздоровлення, формування 

здоров'язбережувальної компетентності: валеологічного світогляду у дітей та 

молоді, виявлення та підтримки талановитої молоді. 

1.3. Акція проводиться в дистанційній формі на офіційному сайті          

Палацу за електронною адресою: https://firstpalace.kh.ua та офіційній      

сторінці Палацу в Facebook за електронною адресою: 

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

2.Учасники акції 

2.1.Учасниками акції є вихованці позашкільної освіти, учні закладів загальної 

середньої освіти Харківської області за трьома віковими категоріями: 

 молодша категорія – 7 - 10 років; 

 середня категорія – 11 - 14 років; 

старша категорія – 15 - 18 років. 

3. Терміни та порядок проведення акції 

3.1. Акція проводиться з 25 березня по 10 квітня 2021 року. 

3.2.На Акцію надсилаються роботи переможців районних етапів, які 

проводяться з 12 до 22 березня 2021 року. 

3.3. На акцію приймаються роботи на здоров’язбережувальну тематику: 

- дбайливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей; 

- розуміння цілісної картини світу, цінності природи для життя та 

здоров’я людини; 

- формування свідомого ставлення до екологічних проблем; 

- застосування знань про здоровий спосіб життя у повсякденному 

житті; 

- формування культури здоров’я за допомогою народних традицій;  

- оздоровлення за допомого рослинного та тваринного світу; 

- культура мислення та мовлення – підвищення духовності сучасної 

людини. 

3.4. Роботи приймаються за номінаціями: 

- презентації в цифровому форматі (в програмі Microsoft Office     

PowerPoint або іншій); 

- мотиваційні розробки (плакати) в цифровому форматі; 

- образотворчі роботи (графіка, живопис); 
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- світлини; 

- роботи декоративно-прикладного характеру. 

3.5. Критерії оцінювання робіт: 

- повнота розкриття теми; 

- творча індивідуальність автора; 

- композиційна досконалість; 

- якісне оформлення роботи. 

3.6. Для участі в акції необхідно зареєструвати (до 23.03.2021 р.) кожну 

конкурсну роботу в гугл-формі. Для цього попередньо розташувати файл 

або теку з роботою на своєму гугл-диску або іншому хмарному сервісі та 

надати повний доступ. 

Посилання на реєстраційну форму: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFRN0-

Kg6VjGVFQUAgiTyRnDOlWmzFFny1AdrxA_yZdYoezw/viewform?usp=sf_link  

3.7. Технічні вимоги до файлів: 

формат – .jpg;  .jpеg; 

ім’я файлу повинно містити (через крапку): Назва роботи. Прізвище та ім’я  

виконавця. Вік виконавця. Назва району. Назва міста/селища/села. Скорочена 

назва закладу. 

Наприклад: Весняне сонце. Сотник Ганна. 8р. Богодухівський. Золочів. 

БДЮТ.jpg 

4. Нагородження 

4.1. Переможці обласної акції «Молодь – за здоровий спосіб життя», які 

посіли І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються дипломами Комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» відповідно І, ІІ 

і ІІІ ступенів. 

4.2. Усі інші учасники отримують подяку за участь у Акції. 

 

5. Контакти оргкомітету 

Телефон:  067-779-36-88– Надія Нейкалюк, завідувач відділу; 

                            050-323-88-90 - Вікторія Лукашова, методист 
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