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1. Загальні положення
1.1. Національний учнівський конгрес «Людина та здоров’я» (надалі – проект,
Конгрес) – щорічний некомерційний науково-практичний культурно-мистецький і
просвітньо-оздоровчий проект.
Організатором Конгресу є Запорізька обласна молодіжна організація «Наше
щасливе життя».
Співорганізатор проекту – Інститут Здоров’я, Спорту і Туризму Класичного
приватного університету.
Проект відбувається за інформаційно-організаційної підтримки
Управління
молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації , Служби у
справах дітей Запорізької облдержадміністрації. Також, Конгрес відбувається за
партнерської підтримки представників дрібного та середнього місцевого бізнесу й
національних корпорацій.
1.2. Конгрес проводиться на базі Інституту Здоров’я, Спорту і Туризму
Класичного приватного університету – м.Запоріжжя, вул.Жуковського 70, 69002
2. Мета і завдання Конгресу
2.1. Мета Конгресу – якісний оздоровчий, моральний, культурний, творчий та
професійний розвиток молоді та широкої громадськості, виявлення та підтримка
молодих дослідників, спортсменів і реабілітологів, розвиток молодіжної науки в
царині збереження, відновлення та підтримки здоров’я.
2.2. Завдання Конгресу:
- розвиток фізичної культури, здорового способу життя та масового спорту,
внутрішнього та зеленого туризму в Україні,
- підтримка та сприяння професійному та науковому розвитку молоді,
- соціальна інтеграція дітей та молоді з особливими потребами через молодіжні
науку та творчість,
- встановлення та розвиток творчих зв'язків поміж учасниками проекту,
- живе спілкування талановитої молоді з провідними діячами фізичної культури,
спорту, охорони здоров'я та туризму України та світу,
- розвиток міжсекторної, міжрегіональної та міжнародної співпраць,
- залучення молоді до науково-дослідницької роботи в галузі екології та охорони
природи,
- підготовка учнівської молоді до навчання у вищих навчальних закладах.
3. Порядок проведення Конгресу
3.1. Конгрес проводиться щорічно, серед учнів й учениць 10-11х класів ліцеїв,
гімназій, загальноосвітніх шкіл України у два етапи:
І етап – реєстрація до 18 квітня 2016р.;
ІІ етап – науково-практичний Конгрес (живі слухання робіт в форматі
розширеної конференції за напрямками) – 29 квітня 2016р. у м.Запоріжжя.

3.2. Робочі секції Конгресу (напрямки):
1.
2.
3.
4.
5.

Перспективи розвитку здоров'я
Сучасні тенденції розвитку фізичної реабілітації
Фізична рекреація в Україні
Фізична культура та спорт як складові загальної культури
Фотоконкурс-виставка ―Моє здоров'я‖

Матеріали Конгресу публікуються у Збірці тез Конгресу.
3.3. Для участі в І та ІІ етапі Конгресу кожен учасник/ця онлайн подає до 18
квітня 2016р. на uateens@gmail.com заявку та тези, оформлені відповідно до вимог,
викладених в Інформ-листі проекту (додається).
Роботи, які не відповідають жодному з напрямків Конгресу та/чи оформлені
неправильно, до подальшого захисту на Конгресі не допускаються, про що
відповідні автори та/чи їхні наукові керівники повідомляються електронкою.
3.4. Для представлення власної роботи на Конгресі учасник/ця супроводжує
власний виступ презентацією з проведеної практичної або науково-дослідницької
роботи, в якій зазначаються тема та мета дослідження, місце та строки його
проведення, схема проведення дослідження, його результати та статистична
обробка, практичне значення роботи та висновки.
Для більш ефективного висвітлення результатів дослідження, практичні та
науково-дослідні роботи може бути доповнено автором відповідними додатками
(ілюстрації, фотоматеріали, малюнки, схеми, карти, стенди, таблиці тощо).
3.5. Для визначення переможців Конгресу створюється Комісія (Журі) з
проведення кожного з напрямків/секцій Національного учнівського конгресу
«Людина та здоров’я» (далі – Журі, судді), загальна Апеляційна Комісія
Національного учнівського конгресу «Людина та здоров’я», й Організаційний
комітет з проведення Національного учнівського конгресу «Людина та здоров’я»
(далі – Оргкомітет), склад яких щорічно затверджується наказом Голови ЗОМОГ.
3.6. Журі Конгресу працює в складі Голови, заступника Голови, Секретаря та
членів Комісії за кожним з напрямків/секцій. Загальна Апеляційна Комісія працює
в складі Голови, заступника Голови, Секретаря та членів Апеляційної Комісії.
3.7. Форма роботи Конгресу:
29 квітня 2016 року Національний учнівський конгрес «Людина та здоров’я»
відбудеться за наступним розкладом:




10:00-11:00 – реєстрація учасників,
11:00 - пленарне засідання (виступи до 3хв),
майстер-класи та презентації від провідних спортсменів (до 20хв),






секційні засідання (виступи до 5хв),
каво-пауза,
підведення підсумків, урочисте закриття Конгресу,
екскурсія на о.Хортиця

4. Визначення і нагородження переможців
4.1. Журі Конгресу визначає переможців у кожній з номінацій:
- переможці фотоконкурсу визначаються шляхом відбору найкращих робіт, які
надійдуть на адресу Оргкомітету.
- переможців інших напрямків (секцій) визначають відповідні Комісії.
Максимальна кількість балів – 40 (з них 20 балів за захист науково-дослідницької
роботи, 10 балів – за проведену практичну роботу, 10 балів – за відповідність й
яскравість супроводжуючих візуалізаційних матеріалів самому докладу).
4.2. Захист науково-дослідницької роботи оцінюється за наступними
критеріями: новизна та актуальність досліджуваної проблеми; чіткість структури
дослідження; повнота та логіка викладення теоретичної частини дослідження;
якість і глибина експериментальної частини дослідження; відповідність висновків
проведеному
дослідженню;
практичне
значення
дослідження;
рівень
підготовленості до захисту науково-дослідницької роботи; використання
наочності.
4.4. За результатами проведення Конгресу визначаються переможці:
І місце: один учасник/ця (за кожним з напрямків)
ІІ місце: один учасник/ця (за кожним з напрямків)
ІІІ місце: один учасник/ця (за кожним з напрямків)
4.5. Переможці за напрямками отримують пам’ятні відзнаки та подарунки.
5. Фінансові питання Конгресу
 організаційний внесок складає 50 (п'ятдесят) гривень з особи (примірник
збірки тез, Сертифікат учасника);
 витрати на виготовлення презентаційних матеріалів, проїзд, харчування та, за
потреби, проживання, учасники покривають самостійно чи за рахунок
сторони, яка їх відряджає;
 каво-пауза й екскурсія — за рахунок організаторів;
 роздрук і монтаж фотовиставки ―Моє здоров'я‖ — за рахунок організаторів.
6. Контактна інформація
сайт проекту – www.penzlyk.org.ua/health сайт МОЗ України – www.moz.gov.ua
сайт ІЗСТ – www.zhu.edu.ua
сайт МОН України – www.mon.gov.ua
сайт ЗОДА – www.zoda.gov.ua
сайт ММС України – www.dsmsu.gov.ua
електронка – uateens@gmail.com
контактні телефони : (063)615-25-80, (096)906-75-78

