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Щодо проведення конкурсу 
дитячо-юнацької творчості

З метою формування у дітей та учнівської молоді культури безпечної 
життєдіяльності, патріотичного виховання та привернення уваги 
громадськості до проблем безпеки дітей в умовах сьогодення, проводиться 
обласний конкурс дитячо-юнацької творчості «Безпека в житті -  життя у 
безпеці».

Переможці визначаються у номінаціях: 
оповідання, казка, вірш (поетичний твір), кросворд (ребус), малюнок, 
плакат соціальної реклами, рукоділля (м'яка іграшка, вишивка, аплікація, 
квілінг, плетінн'я, орігамі, вироби з бісеру, ліплення з глини, пластиліну, тіста, 
різьблення по дереву тощо).

Умови проведення конкурсу надані в «Положенні про обласний конкурс 
дитячо-юнацької творчості» (додається).

Враховуючи зазначене вище, Управління освіти і науки 
облдержадміністрації пропонує:

1. Подати до 4 травня 2018 року роботи переможців районних (міських) 
етапів конкурсу у трьох вікових категоріях: молодша (6-10 років), середня (11- 
14 років), старша (15-17 років).

2. Роботи подавати за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 70 
(навчально-методичний центр ЦЗ та БЖД Чернігівської області). Контактний 
телефон 675-684.

Текст положення про обласний конкурс дитячої творчості «Безпека в 
житті-життя у безпеці» буде також розміщений на сайті Управління освіти і 
науки облдержадміністрації (сторінка «Безпека життєдіяльності»).

На № ___________ в ід ___________

Начальникам управлінь освіти 
міських рад, відділів освіти
райдержадміністрацій, місцевих 
органів самоврядування,
керівникам закладів освіти
обласного підпорядкування

Заступник начальника Управлін: Л.В. Чубич

mailto:post@cg.gov.ua


ПОЛОЖЕННЯ 
про обласний конкурс дитячо-юнацької творчості 

«Безпека в житті - життя у безпеці» 

1. Загальні положення

1.1. Обласний конкурс дитячої творчості «Безпека в житті -  життя у 
безпеці» (далі -  Конкурс) проводиться з метою формування у дітей та учнівської 
молоді культури безпечної життєдіяльності, патріотичного виховання та 
привернення уваги громадськості до проблем безпеки дітей в умовах сьогодення.

1.2. Завдання Конкурсу:
- формування свідомого й відповідального ставлення до питань особистої та 

колективної безпеки, безпечної життєдіяльності дітей у соціумі; виховання 
громадянської позиції молоді у сфері цивільного захисту; загальнолюдських 
якостей: доброти, милосердя, співчуття, гуманізму, відповідальності, патріотизму;

- удосконалення знань щодо поводження у надзвичайних ситуаціях і 
запобігання їх виникненню;

- вироблення активної позиції талановитої молоді щодо питань вирішення 
актуальних техногенних проблем, способів збереження навколишнього 
середовища;

- розвиток творчих здібностей, організація змістовного дозвілля дітей та 
молоді на засадах культури безпеки людини;

- пропаганда здорового і безпечного способу життя.

2. Організатори та партнери Конкурсу
2.1 Організатори конкурсу:

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Чернігівської області;

Управління ДСНС України у Чернігівській області.
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2.2 Співорганізатори Конкурсу.

Управління освіти та науки Чернігівської облдержадміністрації: 
Департамент сім'ї. молоді та спорту Чернігів»: 

облдержадміністрації.
2.3 Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конку рсу здійснює 

Організаційний комітет (далі - Оргкомітет), до складу якого входять 
представники зазначених організацій.

3. Терміни проведення Конкурсу
3.1 Конкурс проводиться протягом лютого - квітня 2018 року за 

наступними етапами: шкільний, районний (міський), обласний.
3.2 Роботи переможців Конкурсу в районах, містах, об'єднаних 

територіальних громадах подаються відділами освіти (з оформленим 
списком робіт) на обласний Конкурс до 4 травня 2018року за адресою:
м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 70 - навчально- методичний центр ЦЗ та 
БЖД Чернігівської області. Телефон для довідок (0462) 675-684;
(моб. 068-130-46-08)

3.3 У разі проведення Всеукраїнського етапу Конкурсу, роботи 
переможців обласного етапу надсилаються до м. Києва для визначення 
переможців.

4. Порядок та умови проведення
4.1 Учасником Конкурсу можуть стати учні закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти, вихованці інтернатних закладів віком від 6 до 17 
років.

4.2 Учасники Конкурсу розподіляються за наступними віковими 
категоріями:

молодша - від 6 до 10 років; 
середня - від 11 до 14 років; 
старша - від 15 до 17 років.

4.3 Конкурс проводиться за напрямами: літературний та мистецький.

4.4Переможці та призери визначаються у номінаціях:
Літературного напряму:

- Оповідання.
- Казка.
- Вірш (поетичний твір).
- Кросворд (ребус).

Мистецького напряму:
Малюнок.
Плакат соціальної реклами.

- Рукоділля (м'яка іграшка, вишивка, аплікація, квілінг, плетіння, орігамі, 
вироби з бісеру, ліплення з глини, пластиліну, тіста, різьблення по дереву тощо).



4.5 Тематика робіт:
Довільна тема, пов'язана із безпекою у будь-якій сфері людського життя. 

Можливі наступні варіанти тематики:

«Техногенна та радіаційна безпека»;
«Я -  за мир і безпеку!»;

«Діти світу — за безпечний світ!»;
«Рятувальник очима дітей»;
«Одна мить з життя рятувальника»;
«Будь обережним: вибухонебезпечні речовини»;

«Правила безпеки вивчай -  іншим у біді допомагай!»;
«Юний рятівник завжди прийде на допомогу»;
«Першу медичну допомогу вмію надавати, бо мене навчили інших рятувати»; 
«Безпека на воді»;
«Будьте обережні на воді!»;
«Комфортно там, де безпечно»;
«Краще запобігти небезпеці, ніж з нею боротися»;

«Легко запалити -  важко загасити»;
«Вогонь -  наш друг, вогонь -  наш ворог»;
«Не жартуй з вогнем у лісі!»;
«Безпека у побуті»;
«Безпека на дорогах і транспорті»;
«Один вдома»;
«Небезпечні розваги» (безпека на атракціонах, вуличних іграх);
«Безпека дітей в Інтернеті»;
«Небезпечна інформація в Інтернеті. Як від неї захиститися?»;
«Небезпека в розміщенні особистої інформації в мережі Інтернет»;
«Небезпека від надмірного захоплення комп’ютерними іграми»;
«Бережіть природу -  наш спільний дім»;

«Збережемо планету від сміття»;
«Довкілля, в якому ми маємо жити»;
«Екологія душі - екологія стосунків»;
«Збережемо наші душі, аби зберегти планету»;
«Небезпечні рослини та правила безпечної поведінки з ними»;
«Безпечне поводження з тваринами»;
«Я б у рятувальники пішов, нехай мене навчать»;

«Ми обираємо здоров’я, ми обираємо життя»;
«Юний рятувальник зі спортом на «ти»;
Гумор, сатира на рятувальну тематику.

5. Вимоги до робіт
5.1 До участі у Конкурсі допускаються роботи виконані як 

індивідуально, так і колективно.

5.2. Технічні вимоги до оформлення робіт

5.2.1. Роботи мають бути виконані без допомоги дорослих (батьків, 
учителів, керівників студій тощо).

5.2.2. Роботи на Конкурс подаються на паперовому та електронному носіях.



5.2.3. До кожної роботи додається її цифровий варіант:
до малюнка, плаката, виробів -  скан- або фотокопія у форматі jpg:
до робіт літературного напряму -  документ MS Word (doc. docx, rtf), розмір 

шрифту -  14 pt, шрифт -  Times New Roman.
5.2.4. На зворотному боці кожної конкурсної роботи на окремій етикетці 

(табличці) зі щільного білого паперу розміром 9 х 12 см друкованим текстом 
(шрифт 14 pt) зазначається:

назва роботи,
техніка виконання;
тематика роботи;
П.І.Б. автора, дата народження (число, місяць, рік), скільки повних років;
повна назва навчального закладу (населений пункт, район/місто, область);
П.І.Б. (повністю) педагога;
домашня адреса конкурсанта, поштовий індекс та контактний телефон.
5.2.5. Творчі роботи можуть мати супровід: віршований, афористичний 

вислів, прислів’я, ілюстрації, стислі розповіді та інші пояснювальні тексти.

5.3 . Вимоги до робіт мистецького напряму

5.3.1. У номінації «Рукоділля» беруть участь роботи, які виконано у вигляді 
скульптури, м ’якої іграшки, технічної моделі, макетів, жанрових композицій, а 
також способами випилювання, випалювання, вишивання, шиття, в’язання, 
розпису або різьби по дереву, ліплення з глини, пластиліну, тіста, аплікації, 
макраме, бісероплетіння, орігамі, соломки тощо, які відповідають тематиці 
Конкурсу.

5.3.2. Роботи мистецького напряму (плакат, малюнок, ілюстрація) можуть 
бути виконані у довільній графічній чи живописній техніці (олівці, фломастери, 
акварельні, олійні фарби, гуаш, авторська техніка тощо).

5.3.3. У номінації «Малюнок» приймаються роботи, оформлені відповідно 
до виставкових вимог, у форматі АЗ (297 х 420 мм).

5.3.4. У номінації «Плакат соціальної реклами» приймаються роботи 
формату А2 (420 х 594 мм).

5.3.5. У номінації «Ілюстрація до літературного твору» приймаються роботи 
формату А4 (210 х 297 мм).

5.3.6. Плакат і малюнок повинні мати' тверду основу (ватман, щільний 
картон).

Плакати і малюнки не оформлювати рамкою.
5.3.7. Допускається виконання малюнка на фанері або деревоволокнистій 

плиті (ДВП) при використанні олійних або акрилових фарб.
5.3.8. У номінації «Ілюстрація до літературного твору» приймаються роботи 

до літературних творів (казка, вірш, оповідання), визначених та запропонованих 
оргкомітетом Конкурсу (роботи учасників з літературного напряму попередніх 
конкурсів).

Конкурсант подає 3 ілюстрації до одного твору (казка, оповідання), щоб 
витримати сюжетну лінію, і 1-2 -  до вірша.

5.3.9. Роботи в номінації «Малюнок» або «Плакат соціальної реклами» 
повинні бути готові до експонування з обов’язковим поданням до роботи окремої 
етикетки (не прикріпленої) 8x12 см (альбомної орієнтації) із зазначенням:



назви роботи; 
техніки виконання; 
тематики;
прізвища та імені автора; 
його віку (повних літ); 
найменування навчального закладу; 
області, району (міста, селища).

5.4. Вимоги до робіт літературного напряму

5.4.1. У номінаціях літературного напряму приймаються роботи поетичної 
форми (вірш, поема, байка тощо), прозової (оповідання, розповідь, казка, 
замальовка, етюд, новела, нарис тощо) та кросворди (ребуси) тощо.

5.4.2. Кросворди та ребуси виконуються на аркуші А4 або АЗ, повинні 
містити від 10 до 20 слів, оригінально оформлені (можуть бути варіанти 
кросворду: «малюнковий», сканворд, чайнворд та ін.).

5.4.3. Роботи літературного напряму (вірш, казка, оповідання) мають бути 
надруковані на окремих аркушах формату А4 (210 х 297 мм), на одному боці 
аркуша (без переносу слів, вирівнювання -  за шириною, початок абзацу -  12,5 мм 
від лівого краю, шрифт Times New Roman -  14 pt, інтервал -  одинарний; поля: ліве 
-  30 мм; праве -  10 мм; верхнє та нижнє -  20 мм).

В електронному вигляді літературний твір має бути виконано у друкованому 
редакторі Word.
5.4.4. Обсяг оповідання (розповіді) та казки не повинен перевищувати трьох 

друкованих аркушів (без титульної сторінки).
5.4.5. Оцінюються роботи, які відповідають тематиці Конкурсу, є 

авторськими та раніше ніде не публікувалися.
5.4.6. КоженГтвір повинен мати назву.

6. Критерії оцінки робіт учасників Конкурсу
6.1. Критерії, за якими оцінюються роботи конкурсантів: 
змістовність та повнота розкриття обраної теми (відповідність роботи 

заявленій тематиці);
рівень майстерності та техніка виконання;
творчий підхід до виконання роботи (креативність, новаторство, 

використання оригінальних технік та нестандартних матеріалів);
органічність та гармонійність роботи, відповідність віковій категорії; 
завершеність та зрозумілість змісту і сюжету, грамотність (відсутність 

граматичних та лексичних помилок у роботах літературного напряму), 
культура оформлення роботи.

7. Визначення та нагородження переможців конкурсу
7.1. Визначення переможців обласного Конкурсу проводиться створеним 

оргкомітетом.
7.2. На Конкурс подається не більше 1 роботи по кожній номінації та 

віковій категорії.
7.3. Для визначення переможців обласного Конкурсу створюється журі.



Склад і кількість членів журі затверджується оргкомітетом.
7.4. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами та цінними 

подарунками організаторів.
7.4. Роботи, надіслані на Конкурс, авторам-учасникам не повертаються.

8. Фінансування Конкурсу

8.1 Фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням 
Конкурсу, здійснюється за рахунок його організаторів, внесків юридичних і 
фізичних осіб та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

8.2 Реклама, торговельні знаки та емблеми державних, громадських, 
комерційних структур, юридичних осіб, які зробили внески в організацію 
Конкурсу, використовуються при художньому оформленні його заходів згідно з 
чинним законодавством.


