
ПОЛОЖЕННЯ 
ФЕСТИВАЛЬ ЛЮДЕЙ ПОВАЖНОГО ВІКУ «РУХ ПРОДОВЖУЄ МОЛОДІСТЬ» 

з 16 травня по 20 травня 2018 року 
м. Миколаїв 

Головною метою Фестивалю є залучення людей поважного віку від 55+ до 
фізкультурно-оздоровчих та культурно-масових заходів як одного з чинників здорового 
способу життя та активної життєвої позиції. 

Оргкомітет фестивалю  
Бондаренко С.М.  директор департаменту праці та соціального захисту Миколаївської міської 
ради 
Букач М.М.   керівник громадської організації «Освітній   центр «Університет третього віку»  
Машкін О.В. начальник  управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської 
ради 
Любаров Ю.Й.      начальник управління  з питань культури та   культурної спадщини  
Миколаївської міськради    
Самерханова Л.І. директор міського територіального центру  праці та соціального захисту 
населення 
Клименюк Н.В.    завідувач кафедри соціальної роботи МНУ ім.В.О.Сухомлинського 
Титаренко В.В.   директор МОК комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 
Бугайов А.І.        директор спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи  олімпійського 
резерву  з легкої атлетики 
Бондаренко Л.І. голова асоціації ветеранів з легкої атлетики Миколаївської області 

 
Місце та термін проведення. 

Фестиваль людей поважного віку  «Рух продовжує молодість» (далі - Фестиваль) на 
спортивних та культурних майданчиках м. Миколаєва. Термін проведення - з 16 травня по 
20 травня 2018 року. 

Учасники Фестивалю. 
У Фестивалі беруть участь люди вікової категорії 55 років і старші, які є членами 

громадських об’єднань людей поважного віку, при територіальних центрах соціального 
обслуговування, університетів третього віку, тощо. 

До спортивних змагань допускаються особи, які пройшли медичне обстеження, допущені 
до них лікарем та ознайомились з вимогами заходів безпекиі мають медичну страховку від 
нещасних випадків. Кожний учасник несе персональну відповідальність за свій стан здоров'я, 
технічну підготовку та адекватність своїх дій. 
Основна мета культурної частини  фестивалю: 
Встановлення контактів між представниками цієї вікової групи для того, щоб підвищуючи 
життєздатності учасників, почуття власної гідності і довговічність. 

 
Учасники Фестивалю з однієї організації повинні бути об'єднані у команду, яка має свою 

назву, прапор, транспарант, атрибутику команди (кульки, квіти, голосові сигнали тощо). 
Кожна команда повинна: 
- мати єдину спортивну форму - футболки однакового кольору із своєю атрибутикою 

(емблема, значки, галстук, шарфи тощо); 
- підготувати привітання-візитівку про себе (пісню-гімн про свою організацію, пісню про 

своє місто/країну, слайд-презентацію успіху діяльності своєї організації); 
- привезти презентаційні і наочні матеріали з досвіду діяльності організації (плакати, 
флайєри про організацію і місто, книжки з навчального процесу, блокноти, ручки, візитівки, 
вироби рукоділля тощо - для презентації своєї організації і подарунків). 
-  

Термін та порядок подання заявок на участь у Фестивалі. 



Реєстрація учасників для участі у Фестивалі відбувається за технічною заявкою (Додаток 
1) до 1 квітня 2018 року за електронною адресою: nbukach@gmail.com або 
nvklimenuk@gmail.com 

Попереднє повідомлення про бажання взяти участь у Фестивалі і потенційна кількість 
учасників - до 15 березня 2018 року. 

Поіменна заявка для участі у Фестивалі у друкованому вигляді завірені керівником 
організації, лікарем та медичною установою подається представником команди в головну 
суддівську комісію у день Фестивалю (під час реєстрації і не пізніше, як за годину до 
початку змагань), яка оформлена належним чином (прізвище, ім'я, по батькові, дата 
народження, місце проживання та віза лікаря), а також документ який засвідчує особу. 

Кожний учасник спортивних змагань, конкурсів Фестивалю підписує зобов'язання з 
організаторами заходу про власну відповідальність за участь 
 

Фінансування 
- Проїзд , харчування та проживання - за рахунок учасників 
- Екскурсії  що входять в програму заходів є безкоштовними. 
- Виїзд на узбережжя Чорного моря є безкоштовним 
- Організаційний внесок для участі у Фестивалі - 100 грн. з однієї особи 
-   Фінансування фестивалю за рахунок коштів громадського бюджету міста через управління 
у справах фізичної культури і спорту та управління з питань культури та культурної 
спадщини Миколаївської міської ради.  

Банківськи реквізити для сплати організаційного внеску: 
Банк одержувача: ПАО "Укрексімбанк" 
Код за ЄДРПОУ 39175080 
Рахунок одержувача: 26003000009878 вал.980 код банка 322313 
Громадська організація «Освітній центр» Університет третього віку» 
Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або 
через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків. 

 
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ 

Під час Фестивалю передбачається екскурсійна, культурна та спортивна програма, 
показові виступи творчих колективів учасників Фестивалю, фотовиставка-конкурс. 
Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів серед людей поважного 
віку, рухові ігри, конкурси, прогулянки на відкритому повітрі, відвідування культурних 
закладів міста та святкові вечірки і багато інших цікавих заходів для активізації життєвої 
позиції людей поважного віку. 

 
Категорії участі і оцінки культурної частини фестивалю" Рух продовжує молодість " 
1. Музика: 
- Соло. 
- Дует. 
- Тріо. 
- Квартет. 
- Група до 8 музикантів. 
- Група понад вісім музикантів(узгоджується з організаторами) . 
/ Ми вітаємо виконання традиційних народних музичних інструментів для географічних 
районів і країни /. 
2. Хорове виконання / кількість музикантів не має значення або узгоджується з 
організаторами /. 
- Соло. 
- Дует. 
- Тріо. 
- Квартет. 
- Хор до 15 співаків. 



- Хор більше 15 співаків(узгоджується з організаторами). 
3. Танець / Народний танець, сучасний танець /. 
- Соло / дует чи тріо / 
- Танцювальне до 8 танцюристів. 
- Танцювальне більше 8 танцюристів(узгоджується з організаторами). 

 
Оцінка: Всі виступи оцінюються журі. Переможці в кожній категорії і дисципліни 
отримують призи - перше, друге і третє місце. \Відповідно – країни, регіону, міста / отримати 
суму балів = сума балів, набраних їх учасниками. 
На підставі цього сума очок визначає переможців для: 
Перших Місць в галузі культури – (місто, регіон і країна). Всебічним переможцем зустрічі - 
фестивалю являється команда країни, регіону, що  зібрали   найбільше кількості очок з усіх 
дисциплін. 
Організатори та журі залишають за собою право присуджувати додаткові призи для 
учасників, що продемонстрували виняткові здібності. 

 
Погодинна програма проведення Фестивалю 

16 травня 2018 року 
14.00 - 20.00 – приїзд, розселення та реєстрація учасників Фестивалю. 
16.00 - 17.00 - екскурсія історичними містами Миколаєва із відвідуванням єдиного в 

Україні музею суднобудування і флоту. 
19.00 – 21.00 – вечір знайомств учасників фестивалю (представлення делегацій) 

- 17 травня 2018 року (День вишиванки) 
Арт-фестиваль «Українська вишиванка» 
(Палац культури суднобудівників)  
Форма одягу - святково-національний  стиль зручний для фотосесій, Парадна хода по 

центральній вулиці міста з прапорами та оркестром до мерії; 
09.00 - 10.30 - офіційне відкриття Фестивалю (вітання гостей, доповіді спікерів, 

презентація успішного досвіду діяльності Університетів третього віку); 
10.30- 12.30 - парадна хода центральною вулицею міста з прапорами міст-учасниць 

фестивалю в національному вбранні. 
13.00 –14.00 обідня перерва 
15.00 - 18.00 проведення спортивних змагань 
18.00-19.00 – вечеря 
19.00-21.00 – виступи творчих колективів.(два конкурсних творів на один колектив чи 

соліста) 
- 18 травня 2018 року (Міжнародний день музеїв) 

- Фестиваль людей поважного віку  «Рух продовжує молодість»  
Форма одягу - спортивна форма команди 
10.00 - 18.00 - проведення спортивних змагань і конкурсів; 
19.00 - 21.00 показові виступи колективів- переможців (один твір на колектив чи соліста)  

; 
- 19 травня 2018 року (День Європи в Україні, День науки) 

7.00 - 18.00 – виїзд на узбережжя Чорного моря;  
19.00- 23.00-нагородження переможців та урочисте закриття Фестивалю (форма одягу — 

національний костюм (його елементи) або артистичний костюм для виступу). 
- 20 травня 2018 року 

12.00 - від'їзд учасників Фестивалю 
 

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТВОРЧИХ КОЛЕКТИВІВ 
- 17 травня 2018 року (День вишиванки) 

19.00-22.00 – конкурсний виступи творчих колективів. 
18 травня 2018 року 
19.00 - 21.00 показові виступи колективів- переможців   
19 травня 2018 року (День Європи в Україні 
19.00- 23.00-нагородження переможців та урочисте закриття Фестивалю 



Нагородження учасників 
  Переможці в кожній категорії і дисципліні отримують призи у відповідності до 
першого, другого і третього місць. Відповідно, країни, регіони, міста отримують суму балів, 
яка дорівнює сумі балів, набраних їх учасниками. Ця сума балів визначає переможців для 
перших місць в галузі культури – для міст, регіонів і країн. 
Переможцем зустрічі-фестивалю є команда країни, регіону, міста, яка отримала найбільшу 
кількість балів з усіх дисциплін. 
Організатори та журі залишають за собою право присуджувати додаткові призи для 
учасників, що продемонстрували виняткові здібності. 
 
ГО «ОЦ «УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ» 
54003 
Миколаївська область м. Миколаїв 
вул. Колодязна 14/кВ.-49 
Букач Микола  Миколайович +380674975232 
Клименюк Наталія Василівна +380671280522 
Електронна адреса nbukach@gmail.comабо nvklimenuk@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Положение 
ФЕСТИВАЛЬ ЛЮДЕЙ ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА «ДВИЖЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТ 

МОЛОДОСТЬ» 
с 16 мая по 20 мая 2018 

г. Николаев 
Главной целью Фестиваля является привлечение людей почтенного возраста от 55+ до 
физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий как одного из факторов 
здорового образа жизни и активной жизненной позиции. 



 
Оргкомитет фестиваля 
Бондаренко С.М. директор департамента труда и социальной защиты Николаевского 
городского совета 
Букач М.М. руководитель общественной организации «Образовательный центр 
«Университет третьего возраста» 
Машкин А.В. начальник управления по делам физической культуры и спорта Николаевского 
городского совета 
Любаров Ю.И. начальник управления по вопросам культуры и культурного наследия 
Николаевского горсовета 
Самерханова Л.И. директор городского территориального центра труда и социальной 
защиты населения 
Клименюк Н.В. заведующий кафедрой социальной работы МНУ им.В.О.Сухомлинского 
Титаренко В.В. директор МОК комплексной детско-юношеской спортивной школы 
Бугаев А.И. директор специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по легкой атлетике 
Бондаренко Л.И. председатель ассоциации ветеранов по легкой атлетике Николаевской 
области 
 
Место и сроки проведения. 
Фестиваль людей почтенного возраста «Движение продлевает молодость» (далее - 
Фестиваль) на спортивных и культурных площадках м. Николаева. Срок проведения - с 16 
мая по 20 мая 2018 года. 
 
Участники Фестиваля. 
В Фестивале принимают участие люди возрастной категории 55 лет и старше, которые 
являются членами общественных объединений людей почтенного возраста, при 
территориальных центрах социального обслуживания, университетов третьего возраста и 
тому подобное. 
 
К спортивным соревнованиям допускаются лица, прошедшие медицинское обследование, 
допущенные к ним врачом и ознакомились с требованиями мер безопасности имеют 
медицинскую страховку от несчастных случаев. Каждый участник несет персональную 
ответственность за свое здоровье, техническую подготовку и адекватность своих действий. 
 
Основная цель культурной части фестиваля: 
Установление контактов между представителями этой возрастной группы для повышения 
жизнеспособности участников, чувства собственного достоинства и долговечности. 
 
Участники Фестиваля одной организации должны быть объединены в команду, которая 
имеет свое название, флаг, транспарант, атрибутику команды (шарики, цветы, голосовые 
сигналы и т.д.). 
Каждая команда должна: 
- иметь единую спортивную форму - футболки одинакового цвета со своей атрибутикой 
(эмблема, значки, галстук, шарфы и т.д.); 
- подготовить поздравления-визитку о себе (песню-гимн о своей организации, песню о своем 
городе / стране, слайд-презентацию успеха деятельности своей организации); 



- привезти презентационные и наглядные материалы из опыта деятельности организации 
(плакаты, флайеры об организации и город, книги из учебного процесса, блокноты, ручки, 
визитки, изделия рукоделия и т.д. - для презентации своей организации и подарков). 
- 
Срок и порядок подачи заявок на участие в Фестивале. 
Регистрация участников для участия в Фестивале происходит по технической заявке 
(Приложение 1) до 1 апреля 2018 по адресу: nbukach@gmail.com или nvklimenuk@gmail.com 
 
Поименная заявка для участия в Фестивале в печатном виде заверенные руководителем 
организации, врачом и медицинским учреждением подается представителем команды в 
главную судейскую комиссию в день Фестиваля (при регистрации и не позднее, чем за час до 
начала соревнований), которая оформлена надлежащим образом (фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, место проживания и виза врача), а также документ удостоверяющий 
личность. 
 
Каждый участник спортивных соревнований, конкурсов Фестиваля подписывает 
обязательства с организаторами мероприятия о собственной ответственности за участие 
 
Финансирование 
- Проезд, питание и проживание - за счет участников 
- Экскурсии входящих в программу мероприятий являются бесплатными. 
- Выезд на побережье Черного моря является бесплатным 
- Организационный взнос для участия в Фестивале - 100 грн. с человека 
- Финансирование фестиваля за счет средств общественного бюджета города через 
управление по делам физической культуры и спорта и управления по вопросам культуры и 
культурного наследия Николаевского городского совета. 
 
Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса: 
Банк получателя: ПАО "Укрэксимбанк" 
Код ЕГРПОУ 39175080 
Счет получателя: 26003000009878 вал.980 код банка 322313 
Общественная организация «Образовательный центр» Университет третьего возраста » 
Оплата организационного взноса можно сделать в отделении любого банка в Украине или 
через Интернет при наличии у Вас электронного доступа к банк 
 
 
 
 
 
 


