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«06» лютого 2023 р.   №27/01-20 

      Начальникам місцевих органів  

           у сфері управління освітою 

           Директорам закладів освіти  

           обласного підпорядкування 

Про проведення обласного конкурсу 

учнівських науково-дослідницьких робіт 

«Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» 

в дистанційній формі 

 Адміністрація Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» повідомляє, що відповідно ст. 8 Закону України «Про 

позашкільну освіту» та плану роботи Комунального закладу «Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості» на 2023 рік (далі – Палац), з обов’язковим 

виконанням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року     

№ 1236 та запровадженням на території України воєнного  стану  згідно  з  Указами  

Президента  України, з метою популяризації охорони та зміцнення здоров'я та 

пропаганди здорового способу життя, формування валеологічної культури, залучення 

учнівської молоді до практичних досліджень щодо оздоровлення дітей та молоді            

з 16 лютого по 16   березня    2023   року   відбудеться   обласний   конкурс   учнівських   

науково-дослідницьких робіт «Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» (далі –

конкурс) в дистанційній формі. 

           До участі в заході запрошуємо учнів (вихованців) закладів освіти Харківської 

області. 

Для участі в конкурсі необхідно до 01 березня 2023 року зареєструватися та 

надіслати роботу за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVhDYuPxvxzROtFBumLk8nr-

_908hdCEv3N2OhaUYl_zF4Ew/viewform 

         Додаткова інформація за тел.: +38 (095) 804 08 14; +38 (097) 396 58 64 – 

Світлана Вікторівна Кандиба, методист 

         Додаток: на 2 арк. в 1 прим. 

 

 

Заступник директора   

з виховної роботи   оригінал підписано                                                            Тетяна КУРУКІНА 

 
Світлана Кандиба +38 (095) 804 08 14, +38 (097) 396 58 64 
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                                                           Додаток  

                                 до листа КЗ «ХОПДЮТ» 

                                     від  06.02.2023 № 27/01-20 

 

Методичні рекомендації 

щодо проведення обласного конкурсу учнівських науково-дослідницьких робіт 

«Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» 

1. Загальні положення 

Обласний конкурс (далі - Конкурс) учнівських науково-дослідницьких робіт 

«Валеологічна культура – вибір ХХІ століття» проводиться з 16 лютого по 16 березня 

2023 року в дистанційній формі з метою популяризації охорони та зміцнення здоров'я 

та пропаганди здорового способу життя, формування валеологічної культури, 

залучення учнівської молоді до практичних досліджень щодо оздоровлення дітей та 

молоді. 

2. Завдання конкурсу 

2.1. Залучення учнівської молоді до зміцнення здоров'я, формування валеологічної 

культури. 

2.2. Усвідомлення нерозривного зв’язку з довкіллям, аналіз впливу антропогенних 

факторів на різні сторони життєдіяльності людини. 

2.3. Пропагування здорового способу життя. 

3. Учасники конкурсу 

До участі в конкурсі запрошуються переможці районних (міських) етапів: 

учні 7-11 класів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.  

4. Порядок проведення конкурсу 

Конкурс проводиться поетапно: 

І етап (районний):    жовтень 2022  –  січень 2023 року; 

ІІ етап (обласний): 16 лютого – 16 березня 2023 року. 

Для проведення І та ІІ етапів конкурсу створюються оргкомітети, до складу 

яких входять представники методичних кабінетів, педагоги закладів освіти, 

керівники шкіл сприяння здоров’ю. 

Для участі в ІІ (обласному) етапі необхідно направити 2 найкращі роботи 

практичного напрямку від району (міста, ОТГ), згідно з протоколом підбиття 

підсумків на районному рівні. 

5. Дослідницькі напрями учнівських наукових робіт 

Учні готують наукові роботи за такими напрямами: 

5.1. Організм людина як єдина саморегулююча система (здоровий спосіб життя з 

позиції цінності та сенсу життя); 



5.2. Природні умови здоров’я (екологічне середовище життя людини, фіто 

оздоровлення, аромтерапія); 

5.3. Адаптація та стійкість організму людини до різних умов зовнішнього середовища 

(в умовах воєнний дій); 

5.4. Соціальні умови здоров’я (відповідальність за власне здоров’я, формування 

культури здоров’я, розвиток духовної сфери); 

5.5.  Практична валеологія (основи здорового харчування, профілактика хвороби); 

5.6. Вплив інтелектуального та фізичного навантаження на здоров’я школярів 

протягом освітнього процесу. Відновлення розумової працездатності засобами 

фізичної рекреації; 

5.7. Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітній процес; 

5.8. Культура позитивного мислення сучасної молоді; 

5.9. Біологічні ритми і здоров'я людини, сон і здоров'я, запобігання стресам; 

5.10. Вплив війни на психологічне здоров'я дітей; 

5.11. Проблеми та переваги дистанційного навчання в сучасній школі.  

5.12. Культура спілкування в сучасній школі. Особливості булінгу в шкільному віці, 

профілактика та протистояння булінгу; 

6. Оцінка робіт проводиться за такими критеріями: 

6.1. Значущість: 

- наукова і методична досконалість представлених матеріалів дослідницького 

спрямування з урахуванням місцевих особливостей; 

- актуальність, результативність; 

- інноваційні рішення невирішених проблем. 

6.2. Методологія: 

- постановка чіткої ідеї та очікуваний результат; 

- чітко сформульована проблема; 

- відгуки педагогів з даного напряму про актуальність експериментально-

дослідницької роботи. 

6.3. Рівень знання предмету роботи: 

- ознайомленість з літературою та дослідженнями в галузі; 

- володіння джерелами інформації, що використовувалися в роботі; 

- поінформованість щодо сучасних досліджень у галузі. 

Для участі в обласному конкурсі необхідно до 01 березня 2023 року 

зареєструватися та надіслати роботу за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVhDYuPxvxzROtFBumLk8nr-

_908hdCEv3N2OhaUYl_zF4Ew/viewform 

 Об’єм роботи – до 20 сторінок. Бажано додати графіки, фото та відеоматеріали про 

проведену практичну роботу. 

7. Підведення підсумків 

За результатами роботи журі переможці конкурсу нагороджуються дипломами 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості». 
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