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І. Мета і завдання 

вивчення дітьми правил пожежної, екологічної безпеки та основ безпеки 

життєдіяльності; 

залучення учнівської молоді в якості волонтерів до діяльності з 

попередження пожеж, нещасних випадків серед підростаючого покоління, 

навчання дітей та дорослих правил поведінки під час кризових ситуацій; 

ознайомлення дітей з діяльністю громадських та державних структур у 

сфері попередження, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

популяризація професії пожежника-рятувальника; 

різносторонній розвиток дітей, розвиток у них творчих здібностей; 

прищеплення учням бережливого ставлення до природи та довкілля, 

поважного ставлення до правил безпеки та здорового способу життя. 

 

ІІ. Термін проведення та учасники Конкурсу  

Конкурс проводиться серед вихованців позашкільних навчальних закладів 

області. 

Конкурс проводиться в 2 етапи: 

І етап - районний (міський) –– підбити підсумки до 31січня 2020 року; 

Подача робіт на ІІ етап (обласний) –– до 15 лютого 2020 року. 

Вік учасників конкурсу не повинен перевищувати 18 років станом на 

31.01.2020р. 

 

ІІІ. Тематика і види робіт 

ТЕМИ РОБІТ: 

1. Рятувальники ДСНС на захисті безпеки громадян України і незалежності 

держави. 

2. «Запобігти, врятувати, допомогти» – девіз ДСНС України, символіка 

ДСНС України та Добровільного пожежного товариства України.  

3. Ліквідація пожеж, стихійних лих, надзвичайних ситуацій та рятування 

людей під час них – основні завдання ДСНС України та Добровільного 

пожежного товариства України; 

4. Пожежно-рятувальна техніка та первинні засоби пожежогасіння. 

5. Юні рятувальники  – майбутнє ДСНС України;Історія пожежно-

рятувальної служби Волині; 

6. Дотримуйся правил безпеки на водоймах (взимку і влітку); 

7. Вивчи порядок дій на випадок надзвичайних ситуацій; 

8. Бережіть природу – наш спільний дім; 

9. Дитина і сірники – чекай біди; 

10. Діти сусідніх держав України, Білорусії та Польщі – разом за безпечне 

майбутнє!  



 

 

ВИДИ РОБІТ: 

1)  Електронна презентація з елементами анімації або мультфільм 

(посібник-помічник педагогам для проведення занять дітьми з правил 

безпеки або про професію рятувальника з дошкільного віку та 

молодшого шкільного віку); 

2)  Макет сучасної або історичної пожежно-рятувальної техніки в масштабі 

для історичної експозиції музею; 

3)  М’яка іграшка; 

4)  Виріб з бісеру; 

5)  Виріб з дерева; 

6)  Виріб з тканини; 

7)  Виріб з соломи; 

8)  Виріб з металу;  

9)  Виріб з паперу; 

10) Малюнок або плакат; 

11) Вірш, пісня. 

 

В роботах допускається використання гумору та сатири. 

 

ІV.  Вимоги до оформлення робіт  

До кожної роботи має бути надійно прикріплена табличка з паперу з 

інформацією: назва роботи, вид роботи, прізвище, ім’я автора, дата народження 

автора; назва гуртка, назва закладу, місто (район, ОТГ).  

Роботи в номінації «Малюнок» повинні мати жорстку основу (щільний 

картон, тощо), розміщуватися в рамках (зі склом або без скла). Допускається 

виготовлення декоративних рамок по периметру роботи. Зворотна сторона 

роботи має бути обладнана петельками для підвіски. Формат малюнка - не 

більше 30х40см. 

Роботи в номінаціях «Пісня», «Вірш» друкуються на папері формату А4 

(210х297 мм), шрифт Тimes New Roman, кегль звичайний, 14 пт. Друга і 

подальші сторінки мають бути пронумеровані.  

Роботи від міста (району, ОТГ) повинні супроводжуватись описом всіх 

робіт відповідно до Додатку. 

Роботи, що не відповідають темі, виду робіт (розділ ІІІ), або не оформлені 

відповідно до вимог, не будуть допущені до участі в Конкурсі. 

 

V.  Організатори Конкурсу 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу покладається 

на оргкомітет, що складається із співробітників управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Волинській області (УДСНС області), 

управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, обласної організації 

Добровільного пожежного товариства України (ВОО ДПТ), Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, навчально-методичного центру ЦЗ та 

БЖД області. 



Підбиття підсумків обласного етапу Конкурсу і визначення переможців 

покладається на журі в складі: 

- голова журі: представник Управління ДСНС області;  

- члени журі: представники обласної організації Добровільного пожежного 

товариства України, управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, 

навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД області. 

Оголошення про Конкурс і його підсумки буде здійснено через міські 

управління, районні відділи освіти, ОТГ. Підсумки конкурсу будуть оголошені 

у ЗМІ та висвітлені на веб-сайтах організаторів. 

Міські та районні етапи Конкурсу проводяться на базі місцевих закладів 

позашкільної освіти під керівництвом районних (міських) відділів (управлінь) 

освіти та за участі представників підрозділів ДСНС України у Волинській 

області. 

Обласний етап проводиться на базі Центру науково – технічної творчості 

учнівської молоді.  

Роботи від районних (міських) відділів (управлінь) освіти та ОТГ (кращих 

3 роботи в кожній з номінацій) подаються на обласний етап до 15 лютого 2020 

року за адресою: м. Луцьк, вул. В.Чорновола, 3 (каб. 214 або приймальна).  

 

Про дату нагородження переможців та призерів обласного етапу Конкурсу 

додатково буде повідомлено через управління освіти, науки та молоді 

облдержадміністрації (орієнтовно – 1 червня 2019 року). 

В кожній номінації може бути визначено переможця та призерів, які будуть 

нагороджені грамотами. Переможці Конкурсу можуть бути нагороджені 

подарунками і сувенірами. За рішенням журі додатково можуть 

встановлюватись заохочувальні подарунки. 

 

VI. Організаційні питання та фінансове забезпечення 

Учасник Конкурсу, який надає свою роботу на Конкурс з інформацією про 

будь-які власні персональні дані, вчиняє такі дії правомірно з дотриманням 

вимог Закону України «Про захист персональних даних» і цим Учасник надає 

свою згоду на поширення такої інформації організаторами Конкурсу відповідно 

до вимог Закону. Учасники Конкурсу, які подали свої роботи на Конкурс, 

погоджуються з тим, що їх персональні дані можуть бути оброблені 

організаторами Конкурсу для підготовки відповідних документів для 

проведення Конкурсу.  

Витрати, пов'язані з організацією і проведенням, а також витрати на 

подарунки та призи учасникам Конкурсу, несуть управління освіти, науки та 

молоді облдержадміністрації, обласна організація Добровільного пожежного 

товариства України,  обласне Управління ДСНС, а також інші зацікавлені 

управління та установи, меценати та спонсори. 

Роботи учасників Конкурсу передаються для поповнення спеціальних 

експозицій на виставці-музеї цивільного захисту, підрозділах УДСНС у 

Волинській області, навчально-методичного центру обласної організації ДПТ 

України. 

Роботи переможців можуть бути направлені організаторами для участі в 



міжнародному етапі цього Конкурсу серед дітей Волинської області та 

Брестської області Республіки Білорусь, а також в конкурсі, що проводиться 

ДСНС України та Добровільне пожежне товариство України.  

Подані на конкурс роботи не рецензуються і не повертаються.  

 

 

Начальник сектору зв’язків із ЗМІ  

та взаємодії з громадськістю  

УДСНС України у Волинській області    Володимир НЕСТЕРОВ 

 



 

Додаток  
ОПИС РОБІТ 

Представлених на обласний етап Конкурсу дитячих робіт «РЯТУВАЛЬНИКИ 

ОЧИМА ДІТЕЙ» відповідно до Положення про проведення Конкурсу від 

_____________________ району (ОТГ, міста) 

 

№ Прізвище, ім’я, по-батькові автора НАЗВА і ВИД роботи  назва гуртка  

керівника гуртка  

    

    

    
 

 

Відповідальна особа __________________________ (посада, прізвище, ім’я, 

підпис) 

 


