
нй'к сУгіраїйфїд я освіти

ощф,кш
/* &ьу £ / ^ \ 8  

огиг^, ’У
^  к  р a

Затверджую
Директор Департаменту' сім'ї 
молоді та спорту Чернігівської 
обі

Н. ЛЕМЕШ  

2018

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного комп’ютерного конкурсу серед учнів 

і студентів з питань безпеки життєдіяльності «Збережи себе»

І  Загальні положення

1.1 Це Положення визначає порядок проведення конкурсу з питань безпеки 
життєдіяльності «Збережи себе».

1.2 Конкурс проводиться щорічно з метою виявлення та підтримки 
обдарованої учнівської молоді, розвитку і реалізації здібностей учнів, активізації 
навчально-пізнавальної діяльності старшокласників і студентів, вивчення 
альтернативних комп’ютерних програм створення презентацій.

1.3 Завдання конкурсу: підготовка навчальних презентацій з курсу «Основи 
здоров’я» та «Основи безпеки життєдіяльності» для проведення навчальних 
занять і просвітницьких заходів.

1.4 Організаторами конкурсу є:
- Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації.
- Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської облдержадміністрації.
- Навчально-методичний центр цивільного захисту і безпеки

життєдіяльності Чернігівської області.
До участі в організації та проведенні конкурсу організатори можуть 

залучати інші зацікавлені установи та організації (за згодою).

1.5 Для організації та проведення конкурсу створюється організаційний 
комітет, який:

- забезпечує організацію і проведення конкурсу;
- розробляє Положення, методичні рекомендації щодо організації та 

проведення конкурсу;
- аналізує і контролює хід проведення конкурсу на всіх етапах;
- підводить остаточні підсумки конкурсу;
- здійснює нагородження переможців - готує інформацію про проведення 

конкурсу для узагальнення та розповсюдження здобутого досвіду, використання 
кращих конкурсних робіт у навчальному процесі навчальних закладів;

- сприяє висвітленню підсумків конкурсу у засобах масової інформації та 
періодичної преси.



II Умови проведення конкурсу

2.1 Конкурс проводиться протягом жовтня-листопад а.
2.2 Учасниками конкурсу є учні, вихованці, студенти за трьома віковими 

категоріями:
перша категорія -  учні 8-9 класів ЗЗСО;
друга категорія -  учні 10-11 класів ЗЗСО;
третя категорія -  студенти закладів фахової передвищої освіти (технікуми, 

коледжі, училища).
2.3 Учасникам конкурсу необхідно створити навчальну презентацію, фільм 

за однією із тем з числа запропонованих номінацій з питань безпеки 
життєдіяльності і цивільного захисту:

1. Вчимося жити у  безпеці (рекомендовані теми: «Небезпеки 
урбанізованого міста», «Абетка безпеки для дошкільнят», «Тероризм»; 
«Невиробничий травматизм Чернігівської області»);

2. Основи здорового способу життя (рекомендовані теми: «Куріння і 
молодь», «Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я людини», «Твоє 
життя у твоїх руках»);

3. Дитина і вулиця (рекомендовані теми: «Профілактика дитячого 
дорожньо-транспортного травматизму», «Основні правила для двоколісних 
транспортних засобів», «Правила особистої безпеки на вулиці та в громадському 
транспорті»);

4. Надання допомоги під час порятунку людини (рекомендовані теми: 
«Надання домедичної допомоги в надзвичайних ситуаціях», «Евакуація -  
основний спосіб захисту населення», «Самозахист під час терористичних 
актів»);

5. Пожежна безпека (рекомендовані теми: «Евакуація людей під час 
пожежі», «Пожежі у природних екосистемах», «Торф’яні пожежі»);

6. Електробезпека (рекомендовані теми: «Електробезпека у побуті», 
«Безпечне використання електроприладів»);

7. Засоби захисту (рекомендовані теми: «Засоби індивідуального захисту», 
«Засоби колективного захисту»);

8. Основні екологічні проблеми Чернігівської області (рекомендовані теми: 
«Характеристика імовірних надзвичайних ситуацій природного характеру 
Чернігівської області», «Увага, штормове попередження»);

2.4 Технічні вимоги до робіт: презентації готуються в програмах з 
відкритим кодом (Біпих, «хмарні» технології); тривалість презентації -  до 15 хв.; 
при підборі матеріалів використовувати сучасну інформацію, бажано 
використовувати інформацію про Чернігівську область. Подача інформації 
повинна бути в ігровій формі, зрозуміла, як для дорослих, так і для учнів 
молодших класів. Перевага надається креативним презентаціям/фільмам.

2.5 На конкурс приймаються самостійно підготовлені індивідуальні 
роботи, що відповідають тематиці конкурсу та оформлені на електронних носіях.



III Організація конкурсу

3.1 Конкурсні роботи приймаються до 05 листопада за адресою: 
14013 м. Чернігів, вул. Г. Полуботка, 70, навчально-методичний центр ЦЗ та 
БЖД Чернігівської області (з поміткою «На конкурс»).

(тел. для довідок 675-684, 0681304608)

3.2 Для забезпечення об’єктивності оцінювання робіт та визначення 
переможців і призерів формується журі конкурсу.

3.3 Журі:
- розробляє конкурсні завдання та критерії оцінки їх виконання;
- перевіряє роботу учасників і визначає переможців;
- аналізує підсумки виконання учасниками конкурсу завдань, дає оцінку 

рівня підготовки учнів.

3.4 Критерії оцінювання конкурсних робіт:
- якість роботи;
- відповідність темі;
- актуальність;
- ступінь самостійності автора у процесі підготовки роботи.

IVВизначення і нагородження переможців і призерів конкурсу

4.1 Журі визначає переможців і призерів конкурсу у кожній номінації та 
віковій категорії.

4.2 Переможцем конкурсу є учасник, якому за рішенням журі присуджено 
І місце.

4.3 Призерами конкурсу є учасники, які за рішенням журі зайняли друге 
та третє місця.

4.4 Переможці та призери конкурсу нагороджуються грамотами, 
(дипломами І, II, III ступенів відповідно) та пам’ятними подарунками.

4.5 В кожній віковій категорії можуть бути кілька призерів конкурсу.

4.6 Автори кращих конкурсних робіт запрошуються до навчально- 
методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності для 
демонстрації презентацій.

V Умови фінансування конкурсу

5.1 Витрати на організацію та проведення конкурсу здійснюються за 
рахунок коштів не заборонених чинним законодавством України.
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