
Проект програми 

22-го Міжнародного фестивалю дитячої демократії, телебачення, 

преси та творчості "Золота осінь Славутича - 2015" 

 

Головна ідея фестивалю: Хочу бачити світ щасливим 

Термін проведення: 25 – 28 вересня 2015 року 

 

П’ятниця 25.09.2015 
 

09.00-12.00  Заїзд учасників, реєстрація, знайомство, поселення 

  

(ПДЮТ) 

14.00-15.00  Обід  

    (ЗОШ№2)      
 

15.00-16.00 «Єднає всіх нас до Славутича любов» - посвята в депутати 

Молодіжної ради. Знайомство самоврядних молодіжних 

організацій 

 (Виконком, ЗУП) 

 

16.00-16.40 Прес-конференція з міським головою, оргкомітетом та гостями  

фестивалю  

(ПДЮТ, актова зала ) 

 

16.40-18.00  «ЗОСя - це супер! ЗОСя - це клас! ЗОСя – це те, що об’єднує 

нас!» - отримання завдань конкурсантами. Майстер-клас від 

голів журі за номінаціями  

 

 (ПДЮТ, актова зала) 

 

18.00-19.00  Вечеря 

 

    (ЗОШ№2)      
 

19.30  «Хочу бачити світ щасливим» - урочиста хода та відкриття 

фестивалю, святковий концерт творчих колективів та гостей 

міста. 

 (Центральна площа міста) 

 

22.00-01.00  «€-party»- молодіжна дискотека 

    (Центральна площа міста) 
  



Субота 26.09.2015 
 

09.00-10.00  Сніданок 

      (ЗОШ№2)  
 

10.00-11.30  «Дай руку мені, друже» – кольорове флешмоб – братання 

  

 (Центральна площа міста) 

 

12.00-13.20 Молодіжна дискусійна платформа: 

 

 Майстер-класи з відомими журналістами, членами журі щодо 

роботи над конкурсними та спеціальними завданнями 

 Брифінг керівництва ДСП «ЧАЕС», координаторів 

міжнародних проектів.  

 

(ПДЮТ, клуб учнівського самоврядування, кабінет 300) 

 

13.30-14.30  Обід 

      (ЗОШ№2)  

 

14.30 Молодіжна дискусійна платформа: 

 

 Майстер-клас з відомими журналістами, журналістами - 

вихованцями ЗОСі, членами журі. 

  

 (ПДЮТ, клуб учнівського самоврядування, кабінет 300) 
 

15.30 -17.30 «Як стати мером» - конкурс-гра серед самоврядних шкільних 

організацій та студентської молоді. Майстер-клас від керівника 

Офісу реформ в Київській області, голови громадської ради з 

розвитку міста Славутича, президента “Клубу мерів”, доктора 

економічних наук, професора В.П. Удовиченка. 

 

 (ПДЮТ, актова зала) 

 

18.00-19.00  Вечеря  

 

     (ЗОШ№2)  

 

18.00    «Міс Золота Осінь» - шоу-програма для молоді. 

(КЗ «ККК») 

 



20.00   Виступи молодіжних гуртів  (живий звук) 

(Центральна площа міста) 

   

 

22.00 Подання членам журі готових конкурсних робіт  

 

(ПДЮТ, ЗБІЦ) 

22.00-00.00          Дискотека 

 

(Центральна площа) 

 

 

Неділя 27.09.2015 
 

09.00-10.00  Сніданок.  

     (ЗОШ№2)  

 

10.00-12.00  «З Україною в серці» - молодіжна акція  

      

(майданчик біля ПДЮТ ) 

12.00  «Золота осінь Славутича – це фантазій зірковий політ» - 

концерт дитячих  творчих колективів та гостей міста  

  

 12.00-13.00 Зустріч членів журі з командами щодо підсумків конкурсних 

робіт 

(ПДЮТ, ЗБІЦ) 

 

13.00-14.00  Обід 

     (ЗОШ№2)   
14.30-16.00 Зустріч членів журі з командами щодо підсумків конкурсних 

робіт 

  

(ПДЮТ, ЗБІЦ) 

 

16.30-18.30 «Наші фестивалі» - презентація україно-польсько-білоруських 

фестивалів. Підведення підсумків фестивалю та нагородження 

переможців  

  (ПДЮТ, актова зала) 

 

18.30-19.30  Вечеря 

            (ЗОШ№2) 

   



19.30  «До нової зустрічі під крилами Білого ангела!» - офіційне 

закриття, нагородження переможців фестивалю. 

 Святковий концерт гостей, переможців відомих українських 

теле-проектів. 

(Центральна площа міста) 
 

 

 

 

22.00      Вечір відпочинку учасників фестивалю. 

 (КП «ККК», «Манхеттен») 

 

Понеділок 28.09.2015 

 
09.00-09.45  Сніданок 

 (ЗОШ№2) 

  

10.00 -10.30   Від’їзд учасників та гостей фестивалю 

 

(майданчик біля ПДЮТ ) 

 

 

 

Спортивно-масові заходи 

 у рамках проведення ХХІІ Міжнародного фестивалю дитячої 

демократії, телебачення, преси та творчості  

«Золота  осінь  Славутича – 2015» 

 

П’ятниця, субота 25-26.09.2015 

 

10:00 Відкритий міський турнір з баскетболу  

(Талліннський ФОК ) 

 

Неділя 27.09.2015 

 

14:00 Відкритий міський турнір з кінного спорту 

(Кінноспортивна база) 


