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І. Загальні положення 

      1.1. Запорізький обласний фестиваль для трудової молоді (далі – Фестиваль) є одним із 

заходів спрямованих на реалізацію творчого потенціалу молодіжних організацій підприємств 

та пропаганду здорового способу життя у Запорізькій області і проводиться Управлінням 

молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації, КУ «Запорізький 

обласний центр молоді» ЗОР, обласною радою трудової молоді за сприяння промислових 

підприємств Запорізької області та ГО в рамках «Zaporizhzhia volunteer HUB». 

      1.2. Фестиваль дає змогу об`єднатися активній молоді підприємств, установ, організацій 

Запорізького краю для спілкування, обміну досвідом та подальшої роботи. 

 

ІІ. Мета та завдання Фестивалю 

      2.1. Активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя. 

      2.2. Набуття та популяризація нових форм організації дозвілля для трудової молоді. 

      2.3. Розкриття творчого потенціалу та стимулювання соціальної активності трудової 

молоді Запорізької області. 

 

ІІІ. Учасники Фестивалю 

      3.1. У фестивалі бере участь молодь трудових колективів Запорізької області віком від 18 

до 35 років, які проявляють активну громадянську позицію (команда від трудових колективів 

складає до 10 осіб). 

 

ІV. Організація Фестивалю 

      4.1. Організаційне забезпечення підготовки Фестивалю покладається на Управління 

молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, КУ 

«Запорізький обласний центр молоді» ЗОР, обласну раду трудової молоді та промислові 

підприємства, установи та організації Запорізької області. 

      4.2.Організатори фестивалю 

Управління молоді, фізичної культури та спорту ОДА, КУ «Запорізький обласний центр 

молоді» ЗОР, обласна рада трудової молоді: 

Розробляє план заходів щодо підготовки Фестивалю; 

Приймає заявки-анкети на участь у Фестивалі; 

Формує склад учасників; 

Розробляє план проведення Фестивалю; 

Нагородження переможців. 

Залучає центри молодіжного та спортивного спрямування для підготовки заходу; 

Промислові підприємства забезпечують: 

трансфер учасників заходу. 

 

V. Час та місце проведення 

      5.1. Фестиваль проводиться у травні місяці. Місце проведення визначається 

організаторами Фестивалю. 

VІ. План проведення Фестивалю 

 

      6.1.  Чемпіонат з гри «Що? Де? Коли?» 

-  Змагання є командними. Кількість гравців складає 6 осіб. 

6.1.1 Чемпіонат складається з трьох турів по 12 питань у кожному. 

6.1.2 Для відповіді на кожне питання команда має одну хвилину, після якої повинна здати 

бланк зі своїм варіантом відповіді. 

6.1.3 За кожну правильну відповідь команда отримує 1 бал. 

6.1.4 Переможцем стає та команда, яка у підсумку набере найбільшу кількість балів. 

 

6.2. Літній кубок КВК 



3 
 

-  до складу команди входять до 10 чоловік; 

      6.2.1 Візитівка команд 

Час до 7 хв.,Максимальна оцінка 5 балів 

Обов’язкова умова – розповідь команди про своє Підприємство, подання назви, емблеми та 

девізу команд, що відображають приналежність до підприємства, характер та особливості 

команди, тощо 

Критерії оцінювання конкурсу: творчий підхід до презентації команди, відображення 

специфіки роботи Підприємства 

6.2.2 Імпровізаційний конкурс. 

Оригінальне виконання непідготовленого заздалегідь завдання, запропонованого 

організаторами. 

Критерії оцінювання конкурсу: творчий підхід, оригінальність, почуття гумору. Максимальна 

оцінка 5 балів 

6.2.3 Конкурс капітанів 

Непідготовлена оригінальна розповідь – імпровізація про особливості роботи Підприємства з 

використанням додаткових ключових слів. 

Критерії оцінювання конкурсу: творчий підхід, оригінальність, почуття гумору. Максимальна 

оцінка 5 балів  

 

     6.3. Конкурс «Танцювальний командний батл» 

У танцювальному батлі беруть участь представники підприємств Запорізької області. 

Кожне підприємство, яке бере участь у Батлі, формує танцювальну команду чисельністю до 10 

осіб (за потреби можна додатково долучити до 3-х осіб). Конкурс проходить на відкритому 

майданчику у 3 етапи, тривалість - 1 година. 

Умови участі у Батлі: 

1-ий етап – «Танцювальна візитівка». У 1-му етапі беруть участь усі учасники команди 

підприємства. Тривалість виступу – до 2 хвилин.  

У даному етапі кожна команда повинна презентувати, за допомогою танцю, своє 

підприємство (специфіка роботи, особливості виробництва, відмінна риса і т.д.). 

Музичний супровід кожна команда обирає самостійно та надсилає його на електронну 

адресу: zapocm@ukr.net (присвоюючи назву «назва свого підприємства, 1-ий етап» приклад 

«Центр молоді», 1-ий етап) 

2-ий етап – «Вгадай, що це за танець?». Один представник команди, отримує 

навушники, у яких лунатиме музика танців різних народів світу. Прослухавши музику і 

вгадавши, що це за танець, він повинен його показати своїй команді. Задача його команди, 

вгадати, який саме танець намагається показати їм їхній колега.  

У разі, якщо команді вдалося впізнати стиль танцю, вона повинна голосно озвучити 

його назву та декілька секунд продемонструвати основні рухи цього стилю. 

Оцінюється швидкість відповіді, правильність та артистизм виконання. 

Оцінювання 

Хореографічні виступи оцінюються за такими критеріями: 

- майстерність виконання; 

- оригінальність; 

- артистичність; 

- сценічна культура; 

- злагодженість команди;  

- зовнішній вигляд. 

При підведенні підсумків за 5-ти бальною шкалою визначаються танцювальні команди-

переможці (І, ІІ і ІІІ місце). 

Переможцем стає та команда, яка за результатами 3-х етапів набере найбільшу кількість 

балів. 

(Музичний супровід на 1-ий етап та заявку команда надсилає до 11.05.2019 на 

ел.адресу: zapocm@ukr.net та бере з собою на USB пристрої). 

mailto:zapocm@ukr.net
mailto:zapocm@ukr.net
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Заявка на участь у танцювальному батл-конкурсі 

в рамках Обласного фестивалю «Світ трудової молоді»  

повна назва підприємства_____________________________________________ 

 

Повний склад команди: 

№ Прізвище, ім`я, по 

батькові (повністю 

/українською мовою) 

Посада Контактний 

номер телефону 

Інформація про 

Капітана команди 

(ПІБ, електронна 

адреса, контактний 

номер телефону) 

 

1     

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

6.4  Спортивні змагання  

 

           До участі у змаганнях допускаються учасники згідно поданих заявок  (додаток 1) з видів 

спорту після підписання зобов’язання учасника заходу (додаток 2). 

          Загальне керівництво змагань здійснює КЗ «Обласний центр фізичного здоров’я 

населення “Спорт для всіх” ЗОР. Безпосереднє проведення змагань покладається на головну 

суддівську колегію. 

          Змагання  проводяться з волейболу, настільного тенісу, дартсу згідно з діючими 

правилами (додаток 3). 

Витрати на оплату харчування суддів, відрядження, придбання нагородної атрибутики  

– за рахунок КЗ «Обласний центр фізичного здоров’я  населення „Спорт для всіх” ЗОР. 

Команда-переможець з волейболу нагороджується кубком, медалями та грамотами. 

Команди-призери нагороджуються медалями, грамотами. Переможці та призери з настільного 

тенісу нагороджуються медалями та грамотами. Переможці та призери з дартсу 

нагороджуються грамотами. 

         Відповідальність за дотримання порядку, правил змагань та правильність нарахування 

очок під час проведення змагань покладається на суддівську колегію, а відповідальність за 

безпеку під час змагань несе кожен учасник особисто.   
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Технічна заявка 

на участь в обласному фестивалі «Світ трудової молоді» 

від __________________________________________ з (_______________) 

назва організації              вид спорту 

 

20.05.2019        ________________________ 

№  

з/п 

П.І.Б. Дата народження  Підпис лікаря та 

печатка 

1    

2    

3    

4    

5……    

Керівник організації  __________ 

    м.п. 
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Додаток 2 

 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

учасників обласних спортивних змагань серед трудової молоді 

 

 Я, ___________________________________________________________________ 

Добровільно беру участь у зазначеному Заході, з правилами проведення ознайомлений і 

згоден.  

Зобов’язуюсь: 

1. дотримуватись правил техніки безпеки; 

2. дотримуватись встановлених правил і норм проведення Заходу; 

3. бути толерантним,чесним, поважати людську гідність; 

4. виконувати розпорядження організаторів та суддів Заходу; 

5. не обговорювати рішення головного судді у разі виникнення спірних питань; 

6. нести особисту відповідальність за власне життя та здоров’я під час проведення Заходу; 

7. не заперечувати щодо використання фото та відео матеріалів,  зроблених під час Заходу; 

У випадку не виконання мною цього зобов’язання претензій до організаторів змагань  

не маю. 

 

«   » __________ 2019 р.     _______________ (підпис)  
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Програма проведення змагань з видів спорту  

 

1.Волейбол (парковий) 

Змагання командні. Склад команди 4 чол. не залежно від статі.  Ігри проводяться з 3 партій. 

Система проведення змагань визначається головною суддівською колегією перед початком 

змагань.  

 

2. Настільний теніс 

Змагання командні. Склад команди 2 чол. не залежно від статі. Система проведення змагань 

визначається головною суддівською колегією перед початком змагань    

 

3. Дартс 

Змагання командні. Склад команди 2 чол. не залежно від статі.   

Для метання стоячі, відстань від мішені до лінії, з якої гравці метають дротики, становить 2,37 

м., висота від підлоги до центру мішені 1,73м. Кожному учаснику дається 5 серій по 3 кидка 

дротиків.  Командний залік визначається за сумою місць 2-х учасників команди.  

 

*Член команди може взяти участь не більше ніж у 2-х видах спортивних змагань 

 

6.5. Конкурс караоке 

 

У конкурсі караоке беруть участь представники підприємств Запорізької області. 

Конкурс проходить у 3 етапи, тривалість – 1,5 години. 

Умови участі у Конкурсі: 

1-ий етап – «Командна пісня». У 1-му етапі беруть участь усі учасники команди 

підприємства. Обирають та готують композицію заздалегідь. Тривалість виступу –                         

до 3 хвилин.  

У даному етапі кожна команда повинна разом заспівати пісню в караоке. 

2-ий етап – «Караоке у навушниках». Один представник команди, отримує навушники, 

у яких лунатиме музика («мінус» музика без слів), у цей час учасник співає композицію у 

мікрофон без стороннього музичного супроводу. 

3-й етап – «Пісня на вибір». Представнику команди буде запропоновано виконати 

композицію на вибір.  

Оцінювання 

Виступи оцінюються за такими критеріями: 

- майстерність виконання; 

- оригінальність; 

- артистичність; 

- сценічна культура; 

- злагодженість команди;  

- виразність. 

При підведенні підсумків за 5-ти бальною шкалою визначаються команди-переможці (І, ІІ і 

ІІІ місце). 

Переможцем стає та команда, яка за результатами 3-х етапів набере найбільшу кількість 

балів. 

 

 

 

*У разі виявлення порушення правил та норм поведінки під час проведення обласного 

фестивалю «Світ трудової молоді» учасникам команд буде знижено бали!!!!!! 
 


