
                                 
                                                                               

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення щорічного фестивалю-конкурсу  

"Молодь обирає здоров'я" 
I. Загальні положення 

1.1. Фестиваль-конкурс "Молодь обирає здоров'я" (далі - фестиваль) 
проводиться щорічно з метою популяризації та пропаганди серед молоді 
здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному 
середовищі, виявлення та підтримки талановитої молоді. 

1.2. Завдання фестивалю: 

 активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя; 

 набуття та засвоєння дітьми і молоддю нових знань про здоровий спосіб 
життя; 

 підвищення рівня інформованості молоді з питань профілактики 
тютюнокуріння, алкоголізму, наркоманії, захворювань на ВІЛ/СНІД, 
інфекцій, що передаються статевим шляхом, тощо; 

 популяризація технологій навчання щодо формування здорового способу 
життя; 

 виявлення, обмін і розповсюдження кращого досвіду із запобігання 
негативним проявам серед дітей і молоді засобами мистецтва, 
використовуючи їх вокальні, хореографічні, художньо-спортивні здібності; 

 упровадження нових форм організації змістовного дозвілля дітей і молоді. 

II. Учасники, порядок, умови та строки проведення фестивалю 
2.1. Учасниками фестивалю можуть бути учні загальноосвітніх, 
позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів і студенти вищих 
навчальних закладів, а також члени молодіжних і дитячих громадських 
організацій. 

2.2. Програмою фестивалю передбачаються: 

 конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій; 

 конкурс плакатів; 
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 конкурс фотографій, художніх робіт; 

2.3. Конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій 

2.3.1. Для участі у конкурсі допускається команда з 7 осіб (учнів, 
студентів). Тривалість виступу до 10 хв. 

2.3.2. Команда представляє літературно-музичну, художньо-спортивну міні-
композицію, спрямовану на популяризацію переваг здорового способу життя, 
формування у молоді безпечної поведінки, збереження власного здоров'я та 
здоров'я оточуючих, відображення духовних цінностей і традицій народу в 
поєднанні з сучасними тенденціями розвитку культури та мистецтв. 

У виступі команди можуть зобразити наслідки паління, вживання 
наркотичних речовин, неправильного харчування, порушення фізіологічного 
режиму без демонстрації процесу куріння, уживання наркотичних речовин, 
стану сп'яніння та використання сигарет, спиртного, шприців тощо. 

2.3.3. Виступи повинні бути позитивно зорієнтованими, з використанням 
різних видів мистецтва, демонструвати власні досягнення молоді у 
формуванні здорового способу життя. Наслідки негативних звичок можуть 
відображатися у трагічній, гумористичній, образній, художньо-спортивній та 
інших формах. 

2.3.4. Літературно-музично-спортивна міні-композиція оцінюється за 30-
бальною шкалою. Ураховується розкриття теми (7 балів), оформлення й 
оригінальність виступу (5 балів), рівень виконавчої майстерності, режисури 
(5 балів), дотепність, почуття гумору (5 балів), вокальні, хореографічні, 
спортивні здібності (5 балів), дотримання тривалості виступу, до 10 хв. (3 
бали). 

2.4. Конкурс плакатів 

2.4.1. Допускається застосування довільної техніки виконання щодо 
висвітлення питань здорового способу життя та залучення дітей і молоді до 
занять фізичної культурою та спортом. 

2.4.2. Команда представляє три плакати, які оцінюються за 20-бальною 
шкалою, зокрема: розкриття тематики (10 балів); художня майстерність (5 
балів); оригінальність (5 балів). 

2.5. Конкурс фотографій 

2.5.1. Команда подає на конкурс три роботи, направлені на пропагування 
здорового способу життя. Фотографії виконуються у форматі А4 або А3 та 
оформляються у рамці під склом. 

2.5.2. Фотографії підписуються із зазначенням прізвища, імені, по батькові 
виконавця (виконавців), місця навчання та місця проживання.                                                             


