
Умови  
проведення міського етапу Всеукраїнського  

фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»  
у 2019 році  

 

Мета фестивалю-конкурсу: популяризація та пропаганда здорового 
способу життя, запобігання негативним проявам серед дітей і молоді, 
виявлення та підтримка талановитої молоді. 

Організатори міського етапу фестивалю-конкурсу: Департамент освіти і 
науки, Київський Палац дітей та юнацтва. 

Учасники фестивалю-конкурсу: учні закладів загальної середньої освіти, 
вихованці закладів  позашкільної освіти м. Києва віком 10–17 років. 

Місце, дата та час проведення фестивалю-конкурсу: Київський Палац 
дітей та юнацтва (вул. Івана Мазепи, 13), 07 квітня 2019 року, 12.00. 

Програма фестивалю-конкурсу: 

1. Конкурс соціального відеоролика (далі – відеоролик) 
Відеоролик виконується за темою «Молодь обирає здоров’я». Кожна 

команда представляє відеоролик, який журі оцінюватиме за 20-бальною 
шкалою. 

При оцінюванні враховуватиметься розкриття тематики (10 балів), 
художня майстерність (5 балів), оригінальність (5 балів). 

Не допускається зображення у роликах негативних елементів: процес 
вживання наркотичних речовин, стан сп’яніння, безладні стосунки, 
перекреслені шприци, пляшки. Відеоролик має бути позитивного змісту. 
Найкращі роботи залишаються в організаційному комітеті для використання 
у роботі  з метою профілактики негативних явищ.   

Відеоролики слід подавати до кабінету 312 Київського Палацу дітей та 
юнацтва та на електронну пошту dariyche@gmail.com  до 05.04.2019 ( розміри 
екранів: бокові - 4х3, центральний - 16х9, формат відео - довільний). 

 
2. Конкурс фотографій, художніх робіт 
Кожна команда представляє на конкурс три фотографії формату А-4 у 

рамці під склом. Усі світлини слід підписати, зазначивши прізвище, ім’я, по 
батькові виконавця (виконавців), місце навчання. Найкращі залишаються в 
організаційному комітеті для подальшої профілактичної роботи.  Фотографії 
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слід подавати до кабінету 312 Київського Палацу дітей та юнацтва до 
05.04.2019. 

 
3. Конкурс літературно-музично-спортивних міні-композицій 
Для участі в проекті потрібно сформувати команду з семи осіб та 

підготувати літературно-музичну художньо-спортивну міні-композицію (до 
10 хвилин). Тематика виступів має бути спрямована на популяризацію та 
пропаганду здорового способу життя, дбайливе ставлення до свого здоров’я 
та здоров’я інших, відображення духовних цінностей народу в поєднанні з 
сучасними молодіжними напрямами. Виступи мають бути позитивними, 
можуть поєднувати різні жанри, стилі та напрями мистецтва. Задану 
проблематику можна відображати в трагічній, гумористичній, образній, 
художньо-спортивній та інших формах. Рекомендується дотримуватись 
принципів культуровідповідності, толерантності, емоційності та 
життєтворчості. 

Сценарії мають бути оригінальними, авторськими та відображати 
власний досвід і досягнення у формуванні здорового способу життя.  

Музичний матеріал (у форматі mp-3 або vaw) надсилати до 05.04.2019 на 
електронну пошту kpdu.zvuk@gmail.com із зазначенням району, закладу 
освіти та назви команди.  

У  заявці слід обов’язково вказати необхідну кількість мікрофонів для 
виступу (стаціонарних та радіомікрофонів). 

Літературно-музично-спортивна міні-композиція оцінюватиметься за  
30-бальною шкалою. Враховуватимуться розкриття теми (7 балів), 
оформлення й оригінальність виступу (5 балів), рівень виконавської 
майстерності (5 балів), дотепність, почуття гумору (5 балів), вокальні, 
хореографічні, спортивні здібності (5 балів), дотримання ліміту часу (3 бали). 

 
4. Вікторина-конкурс «Що я знаю про здоровий спосіб життя?»  

 Для участі у вікторині-конкурсі «Що я знаю про здоровий спосіб 
життя?» учасникам фестивалю-конкурсу знадобляться знання з основ 
збереження та зміцнення власного здоров’я та здоров’я інших, принципів 
формування здорового способу життя серед дітей і молоді,  інформованість 
щодо ВІЛ, СНІД, інфекцій, що передаються статевим шляхом, раціональне 
харчування, правильний фізичний режим тощо.  
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Церемонія нагородження: журі фестивалю-конкурсу у день проведення 
міського етапу (07 квітня 2019 року) визначає переможців та призерів 
фестивалю-конкурсу ( по три призових місця в кожній номінації та один 
гран-прі). Переможці нагороджуються дипломами Департаменту освіти і 
науки.  

Терміни прийому заявок: 

Заявки на участь у конкурсі приймаються до 5 квітня 2019 року на 
електронну пошту vika-yanko@ukr.net. 

Заявки мають містити назви району, команди, контакти (адреса, телефон), 
список учасників з датами народження, ПІБ керівника. 
 

Графік проведення репетицій команд: 

(07 квітня 2019 року, Концертний зал КПДЮ) 

09:30 – Голосіївський район  

09:45 – Дарницький район 

10:00 – Деснянський район 

10:15 – Дніпровський район 

10:30 – Оболонський район 

10:45 – Святошинський район 

11:00 –  Подільський район 

11:15 –  Солом’янський район 

11:30 –  Шевченківський район 

11:45 – Печерський район 

Обов’язкова вимога: кожна особа (включаючи педагогів і технічних 
помічників), яка знаходитиметься за лаштунками або виходитиме на сцену, 
повинна мати змінне взуття (можливі бахіли). 
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