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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
«Молодь обирає здоров’я» у Полтавській області
І. Загальні положення
1.1. Організацію та проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського фестивалюконкурсу «Молодь обирає здоров’я» (далі – фестиваль) забезпечує Головне
управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації спільно з відділом у
справах сім'ї та молоді Полтавської облдержадміністрації та Полтавським
обласним центром естетичного виховання учнівської молоді.
1.2. Фестиваль проводиться з метою популяризації та пропаганди серед
молоді здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному
середовищі, виявлення та підтримки талановитої молоді, організації змістовного
дозвілля.
1.3. Завданнями фестивалю є:
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;
формування особистості та сприяння становленню соціальної зрілості
молодих громадян України;
упровадження нових форм організації змістовного дозвілля дітей і молоді.
ІІ. Учасники фестивалю
2.1. Учасниками фестивалю є команди (7 учасників та 2 керівника) із учнів
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вихованці
позашкільних, інтернатних навчальних закладів, студенти вищих навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації, а також члени молодіжних і дитячих громадських
організацій.

2.2. Фестиваль проводиться щорічно у два етапи:
І етап: районний (міський) – у січні-березні;
ІІ етап: обласний – у квітні-травні.
Переможці І етапу направляються для участі в ІІ етапі фестивалю.
2.3. Для організації та проведення фестивалю створюються відповідні
організаційні комітети, а для визначення переможців – журі.
2.4. Для участі у І етапі фестивалю команда подає оргкомітету І етапу такі
матеріали:
заявку на участь у фестивалі за підписом директора навчального закладу;
сценарій виступу команди.
2.5. Для участі у ІІ етапі фестивалю команда подає оргкомітету ІІ етапу такі
матеріали:
наказ відділу (управління) освіти райдержадміністрації (міськвиконкому)
про підсумки проведення районного (міського) фестивалю чи підсумковий
протокол засідання журі І етапу фестивалю;
заявку на участь у фестивалі за формою, наведеною у додатку до цього
Положення, за підписом директора навчального закладу чи начальника відділу
(управління) освіти;
сценарій виступу команди.
ІІІ. Порядок та умови проведення фестивалю
3.1. Програмою фестивалю передбачаються:
урочисте відкриття фестивалю;
тренінг щодо формування здорового способу життя дітей і молоді;
конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій;
конкурс плакатів;
конкурс фотографій, художніх робіт;
конкурс-вікторина «Що я знаю про здоровий спосіб життя?»;
підведення підсумків, нагородження переможців і кращих команд.
3.2. Тренінг проводиться з метою створення умов для усвідомлення дітьми
та молоддю переваг здорового способу життя, стимулювання їх до самостійного й
усвідомленого вибору життєвої позиції, надання учасникам знань та формування
практичних навичок з організації просвітницької роботи серед підлітків щодо
здорового способу життя.
3.3. Конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій.
Для участі у конкурсі допускається команда з 7 осіб, яка представляє
літературно-музично-спортивну міні-композицію тривалістю до 10 хвилин.
Тематика композиції спрямована на популяризацію, пропаганду та
роз'яснення серед молоді переваг здорового способу життя, формування безпечної
поведінки, збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих, відображення
духовних цінностей і традицій народу в поєднанні з сучасними молодіжними
напрямками.

Виступи команд висвітлюють в образній формі наслідки паління, вживання
наркотичних речовин, неправильного харчування, фізичного режиму тощо.
Не допускається у композиціях демонстрація негативних елементів: процес
вживання наркотичних речовин, стан оп’яніння, безладні статеві стосунки,
знаходження на сцені сигарет, пляшок спиртного, шприців тощо.
Виступи повинні бути позитивно зорієнтовані, можуть поєднувати різні
жанри, стилі й напрямки мистецтва, демонструвати власні досягнення молоді у
формуванні здорового способу життя.
Проблеми можуть відображатися у трагічній, гумористичній, художньоспортивній та інших формах. Рекомендується дотримуватись принципів
культуровідповідності, толерантності, емоційності та життєтворчості.
Сценарії мають бути оригінальними, авторськими та відображати власний
досвід і досягнення у сфері формування здорового способу життя.
Виступи готуються за використанням усіх засобів сценічної дії
(хореографії, вокалу, пантоміми, сценічного слова).
Допускається використання «плюсовок».
Літературно-музично-спортивна міні-композиція оцінюється за 30-бальною
шкалою. Враховується 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 (3 бали).
3.4. Конкурс плакатів.
Кожна команда представляє три плакати, підписані без скорочень та
абревіатур із зазначенням прізвища, імені, по батькові виконавця (виконавців),
місця навчання, класу (групи).
Допускається застосування довільної техніки виконання щодо висвітлення
питань здорового способу життя та залучення дітей і молоді до занять фізичною
культурою та спортом.
Забороняється зображувати на плакатах процес вживання наркотичних
речовин, стан оп’яніння, безладні статеві стосунки тощо.
Плакати повинні бути позитивно зорієнтовані.
Плакати оцінюються за 20 бальною шкалою: розкриття тематики (10 балів),
художня майстерність (5 балів), оригінальність (5 балів).
3.5. Конкурс фотографій, художніх робіт.
Команда подає на конкурс три роботи, підписані без скорочень та
абревіатур із зазначенням прізвища, імені, по батькові виконавця (виконавців),
місця навчання, класу (групи) та місця проживання.
Роботи мають бути направлені на пропагування здорового способу життя,
виконані у форматі А4 або А3 та оформлені у рамці під склом.
Роботи оцінюються за 20 бальною шкалою: розкриття тематики (10 балів),
художня майстерність (5 балів), оригінальність (5 балів).
3.6. Конкурс-вікторина «Що я знаю про здоровий спосіб життя?»
проводиться з метою перевірки отриманих учасниками знань з основ збереження
та зміцнення власного здоров'я і здоров'я оточуючих, принципів формування
здорового способу життя серед дітей і молоді, їх інформованості про раціональне

харчування, правильний фізіологічний режим і захворювання на ВІЛ/СНІД,
інфекції, які передаються статевим шляхом.
У вікторині приймає участь один представник від кожної команди.
Оцінювання вікторини проводиться з розрахунку: 1 бал за кожну правильну
відповідь та 10 балів за творче завдання.
ІV. Визначення переможців фестивалю
4.1. Визначення результатів фестивалю здійснює компетентне журі,
персональний склад якого формується з числа працівників Головного управління
освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського,
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді, відділу
у справах сім'ї та молоді Полтавської облдержадміністрації, представників
молодіжних і дитячих громадських організацій, діячів культури і мистецтв.
4.2. Рішення журі за результатами кожного конкурсу оформлюється
протоколом.
4.3. За результатами виступів команд з літературно-музично-спортивними
міні-композиціями журі визначає переможців (призерів) фестивалю за
максимальною сумою набраних балів.
4.4. Окремо підводяться підсумки конкурсів плакатів, фотографій,
художніх робіт, конкурсу-вікторини, де визначаються кращі роботи за
максимальною сумою набраних балів.
V. Нагородження переможців фестивалю
5.1. Переможці кожного конкурсу фестивалю нагороджуються дипломами
Головного управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації та
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді.
5.2. Команда-переможець конкурсу літературно-музично-спортивних мінікомпозицій, роботи переможців конкурсів плакатів, фотографій, художніх робіт
направляються для участі у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь обирає
здоров'я».
5.3. Призери фестивалю можуть брати участь у різноманітних фестивалях,
концертах та інших творчих заходах.
VІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу фестивалю
6.1. Проведення І та ІІ етапів фестивалю здійснюється за рахунок коштів
відповідних бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним
законодавством.
6.2. Результати проведення фестивалю висвітлюються у місцевих засобах
масової інформації.

Додаток
до Положення про проведення
І та ІІ етапів Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу
«Молодь обирає здоров’я»

Організаційному комітету
І (ІІ) етапу фестивалю-конкурсу
«Молодь обирає здоров’я»
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
в І (ІІ) етапі фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»
1. Район (місто)
2. Назва команди
3. Навчальний заклад
(повна назва)

4. Керівник
навчального закладу
5. Список учасників команди:
№
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Дата
народження

Навчальний заклад

Клас

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4. Керівники команди:
№
з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

__________________________
(посада)

посада

службовий
телефон

мобільний
телефон

e-mail

______________

___________________________

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М.П. ____ ____________ 20__ року
PS. Додаток заповнюється без абревіатур та скорочень.

