ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту освіти і
науки Миколаївської
обласної державної
адміністрації
26 лютого 2020 року № 66

Положення
про проведення Миколаївського обласного фестивалю дружин юних пожежних
І. Загальні положення
1. Положення про проведення Миколаївського обласного фестивалю
дружин юних пожежних (далі – Положення) визначає порядок проведення
Миколаївського

обласного

фестивалю

дружин

юних

пожежних

(далі – фестиваль).
2. Фестиваль проводиться серед дружин юних пожежних з метою
навчання учнів закладів загальної середньої освіти правилам безпеки
життєдіяльності, формування в учнівської молоді поваги до професії
рятувальника, залучення її до вивчення історії пожежно-рятувальної справи та
популяризації серед дітей і молоді здорового способу життя.
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3. Організаторами фестивалю є департамент освіти і науки Миколаївської
обласної державної адміністрації, Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області (далі – ГУ ДСНС
України у Миколаївській області) (за згодою), управління молоді та спорту
Миколаївської

обласної

державної

адміністрації,

управління

з

питань

надзвичайних ситуацій Миколаївської обласної державної адміністрації,
Миколаївське обласне спеціалізоване ремонтно-будівельне підприємство
протипожежних

робіт

добровільного

пожежного

товариства

України

(за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності Миколаївської області (за згодою).
4. Завдання фестивалю:
залучення учнів закладів загальної середньої освіти до вивчення правил
безпеки життєдіяльності та їх пропаганди серед однолітків і населення;
формування у дітей навичок збереження навколишнього середовища;
розкриття творчих здібностей та організація змістовного дозвілля
учнівської молоді;
виховання у молодого покоління громадянських і патріотичних почуттів.
5. Учасники фестивалю до початку його проведення мають бути
ознайомлені з порядком і правилами його проведення, видами і формами
морального і матеріального заохочення.
6. Учасники фестивалю повинні дотримуватись вимог його проведення,
норм і правил безпеки життєдіяльності, виконувати рішення журі.
7. Охорона та захист авторських прав щодо поданих на фестиваль робіт
здійснюється відповідно до законодавства України.
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II. Порядок проведення фестивалю
1. Учасниками фестивалю можуть бути дружини юних пожежних
закладів загальної середньої освіти. Склад команди – 6 учнів віком не старше
17 років.
Керівниками команди можуть виступати: педагог, тренер, призначений
керівником закладу освіти.
Учасники фестивалю повинні мати при собі документ, що засвідчує особу
(паспорт або учнівський квиток з фотокарткою, яка перекривається на 1/3
печаткою закладу освіти).
Команда-переможець минулорічного обласного фестивалю у поточному
році участь не приймає.
2. Для реєстрації команд дружин юних пожежних (далі – команда)
фестивалю до організаційного комітету (далі – оргкомітет) надаються:
заявка на участь у фестивалі за формою, що додається;
список дружини, затверджений керівником закладу освіти або органом
управління освіти;
копія

наказу

керівника

закладу

освіти

або

начальника

відділу

(управління) освіти районної державної адміністрації (міської ради), об'єднаної
територіальної громади про відрядження команди та керівника.
3. У заявці вказується склад команди, прізвище, ім'я та по батькові, вік
усіх учасників, а також найменування закладу освіти, прізвище, ім'я та по
батькові директора закладу освіти, керівника команди, район (місто).
4. Всі виступи команд фестивалю повинні виконуватися виключно
державною мовою.
5. Керівництво фестивалем здійснюється оргкомітетом, що створюється у
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складі представників організаторів фестивалю.
III. Етапи проведення фестивалю
1. Організація І та ІІ етапів покладається на управління (відділи) освіти та
районі відділи (сектори) ГУ ДСНС України у Миколаївській області.
Визначення місця проведення фестивалю, його фінансування, технічне,
світлове та звукове забезпечення, створення відповідних умов для роботи журі
та ведучих, висвітлення фестивалю у засобах масової інформації, робота зі
спонсорами, розповсюдження запрошень для організації глядацької аудиторії,
вирішення інших питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням І етапу
покладається на організаторів проведення І етапу фестивалю, згідно з їх
компетенцією.
Команди готують: домашнє завдання (літературно-музичну композицію)
та конкурс соціальних плакатів.
Участь у ІІ етапі фестивалю беруть команди-переможці І етапів
фестивалю.
3. ІІ етап проводиться відповідно до такого зонування:
Таблиця 1
1 зона

2 зона

24.03.2020

31.03.2020

Баштанський район

Березанський район

Новобузький район

Новоодеський район

Березнегуватський район

м. Очаків

Казанківський район

Очаківський район

Снігурівський район

Миколаївський район
Вітовський район

Проводиться у

Проводиться у

смт Казанка

м. Миколаїв
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Таблиця 2
3 зона

4 зона

5 зона

14.04.2020

28.04.2020

05.05.2020

Братський район

Кривоозерський район

Центральний район

м. Вознесенськ

Первомайський район

Заводський район

Вознесенський район

м. Первомайськ

Корабельний район

Веселинівський район

Арбузинський район

Інгульський район

Доманівський район

Врадіївський район

Еланецький район

м. Южноукраїнськ

Проводиться у

Проводиться у

Проводиться у

смт Єланець

смт Арбузинка

м. Миколаїв

4. Організація ІІІ етапу покладається на організаторів фестивалю.
Визначення місця проведення фестивалю, його фінансування, технічне,
світлове та звукове забезпечення, створення відповідних умов для роботи журі
та ведучих, висвітлення фестивалю у засобах масової інформації, робота зі
спонсорами, розповсюдження запрошень для організації глядацької аудиторії,
вирішення інших питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням ІІІ етапу
покладається на організаторів проведення фестивалю, згідно з їх компетенцією.
Участь у ІІІ етапі фестивалю приймають команди-переможці ІІ етапу
фестивалю. Команди готують: відеопрезентацію, візитку, домашнє завдання
(літературно-музичну композицію), «Медичний» конкурс (участь приймає
одна особа з членів команди), конкурс соціальних плакатів.
ІІІ етап фестивалю проводиться 15 травня 2020 року у Палаці творчості
учнів.
ІV. Вимоги до конкурсної програми
1. Конкурс «Відеопрезентація».
Упродовж 2 хвилин творчо та креативно представити команду за
допомогою відеоролика. За згодою авторів відеоролик буде розміщено на
каналі YouTube ГУ ДСНС України у Миколаївській області для інтернет
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голосування. Відеоролики надаються для розміщення до 13 травня 2020 року.
Відеороботи можна надіслати на електронну адресу cgz@firedept.mk.ua та
cgz@mk.mns.gov.ua

або

можна

завантажити

на

файлообмінник

і

в

електронному листі додати відповідне посилання.
Анонсування роликів та підрахунок голосів проводить сектор зв’язків із
засобами масової інформації та роботи із громадськістю ГУ ДСНС України у
Миколаївській області (за згодою).
Переможець визначається за кількістю набраних голосів («лайків») та
отримує окремий приз від організаторів. Інші показники (перегляди, коментарі)
під час підбиття підсумків не враховуються.
2. Конкурс «Візитка».
Упродовж 3 хвилин йде представлення команди. Конкурс проводиться у
самостійно обраній формі, і має на меті ознайомити учасників фестивалю з
членами

команди, її

діяльністю щодо навчання

однолітків правилам

поводження під час виникнення надзвичайних ситуацій та їх запобігання
протягом року. Кількість учасників у конкурсі не обмежується але не повинна
перевищувати

кількісний

склад

команди

(6

осіб).

Візитна

картка

представляється без використання додаткових сценічних декорацій, на фоні
єдиної для всіх команд сценічної ширми, що встановлюється організаторами
фестивалю.
Оцінювання конкурсу здійснюється прозоро, шляхом демонстрації
таблички з балами. Максимальна кількість – 10 балів. При оцінюванні
враховується:
відповідність жанру;
розкриття теми;
виконавська майстерність;
оригінальність сценарію.
3. Конкурс «Домашнє завдання».
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Тема домашнього завдання – «Щоб не трапилось біди – обережним будь
завжди!».
Команда представляє тематичний виступ, використовуючи будь-які
жанри мистецтва (музику, літературу, хореографію, пантоміму).
Тривалість виступу – до 10 хвилин. При музичному супроводі
дозволяється використовувати тільки мінусову фонограму.
Домашнє завдання має порушувати актуальні питання забезпечення
пожежної та техногенної безпеки, нести рекомендації щодо дій у різних
надзвичайних ситуаціях чи подіях, пропагувати здоровий спосіб життя, нести
агітаційне навантаження щодо необхідності дотримання правил безпеки
життєдіяльності.
Оцінювання конкурсу здійснюється прозоро, шляхом демонстрації
таблички із балами. Максимальна кількість – 10 балів. При оцінюванні
враховується:
відповідність жанру;
розкриття теми;
виконавська майстерність;
оригінальність сценарію;
взаємозв’язок з аудиторією.
4. Конкурс «Медичний».
Проводиться
відпрацюванні

у

практичній

змодельованих

формі

ситуацій

та
на

полягає
сцені

у
із

одночасному
використанням

представлених підручних засобів. Участь у конкурсі приймає 1 учасник від
кожної команди, який відпрацьовує почергово 3 ввідні. У разі потреби можна
залучати додатково члена команди для демонстрації дій на ньому. Участь у
відпрацюванні або будь-яку допомогу він не надає. Завдання формуватимуться
у межах питань:
перша медична допомога при отриманні травми (ступінь та місце
травмування визначається членами журі до початку конкурсу та доводиться до
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відома учасників перед початком конкурсу. Оцінюється правильність надання
допомоги, швидкість та якість виконання);
їстівні та неїстівні гриби або ягоди, притаманні для України (учасникам
надаються фотокартки із зображенням ягід та грибів, які необхідно сортувати
на категорії «їстівні», «неїстівні». Кількість та зміст фотокарток однакова для
всіх учасників, час на виконання – 1 хвилина);
призначення лікарських препаратів (для конкурсу учасникам надаються у
різнобій зразки лікарських препаратів та картки із описанням призначення
ліків. Учасникам необхідно знайти пару. Наприклад до пластинки «Анальгін»
підходить картка «Застосовується, як знеболювальний засіб»).
Оцінювання

здійснює

представник

медичної

служби

Головного

управління ДСНС України у Миколаївській області (за згодою). Бали
виставляються окремо за кожне відпрацювання. Максимально – 5 балів за
кожне та у подальшому шляхом складання визначається переможець.
Максимальна сумарна кількість балів – 15.
5. Конкурс «Плакат соціальної реклами».
Команда заздалегідь готує та прибуває на конкурс із готовим плакатом, в
якому розкривається тема: «Щоб не трапилось біди – обережним будь
завжди!». Кожен плакат повинен популяризувати професію пожежного
рятувальника та Службу порятунку 101. Конкурс оцінюється за такими
критеріями:
відповідність темі;
художня майстерність, оригінальність задуму;
відповідність жанру плаката.
Максимальна кількість балів – 10
На правому нижньому краї повинна бути інформація з даними про автора
та назвою роботи 10х5 см.
V. Журі фестивалю та нагородження учасників

9
1. Журі фестивалю створюється з метою забезпечення об’єктивності
оцінювання конкурсних виступів учасників та визначення переможців
фестивалю.
2. Журі формується з-поміж співробітників департаменту освіти та науки
Миколаївської обласної державної адміністрації, ГУ ДСНС України у
Миколаївській області (за згодою), управління з питань надзвичайних ситуацій
Миколаївської обласної державної адміністрації, управління молоді та спорту
Миколаївської обласної державної адміністрації, Миколаївського обласного
спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства протипожежних робіт
добровільного пожежного товариства України (за згодою), президента
громадської організації «Миколаївська обласна дитяча спілка дружин юних
пожежних рятувальників – Блискавка» (за згодою), Навчально-методичного
центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області
(за згодою).
3. До складу журі фестивалю не можуть входити близькі особи учасників
фестивалю.
4. Склад журі І етапу затверджується наказом відділів (управлінь) освіти
районних державних адміністрацій (міських рад), об’єднаних територіальних
громад.
Склад журі ІІ та ІІІ етапів затверджується наказом департаменту освіти і
науки Миколаївської обласної державної адміністрації та оголошується на
відкритті фестивалю.
5. До складу журі ІІ та ІІІ етапів фестивалю входять голова, члени журі та
секретар.
6. Журі очолює голова (представник ГУ ДСНС України у Миколаївській
області (за згодою)), який організовує роботу членів журі, проводить засідання
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журі, забезпечує об’єктивність оцінювання виступів учасників, бере участь у
визначенні переможців фестивалю, підписує оціночні протоколи.
У разі рівного розподілу голосів, визначальним є голос голови журі.
7. Члени журі забезпечують об’єктивність оцінювання виступів учасників
та визначають переможців фестивалю.
8. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення
матеріалів фестивалю.
Секретар журі не бере участі в оцінюванні виступів учасників.
9. За підсумками кожного з етапів, команди нагороджуються за
номінаціями. Команда, яка набрала найбільшу кількість балів та посіла І місце
бере участь у наступному етапі фестивалю. Переможці, які посіли ІІ та ІІІ місце
у фестивалі та переможці конкурсів нагороджуються заохочувальними призами
та грамотами.
VI. Фінансування
1. Витрати на направлення учасників здійснюється за рахунок установи,
що відряджає.
2. Придбання заохочувальних призів, витрати на організацію та
проведення фестивалю здійснюється за рахунок коштів, не заборонених чинним
законодавством України.
VІІ. Заключні положення
1. При використанні командою під час виступу неетичних висловів
(виразів) команда знімається з подальшої участі у фестивалі.
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2. Забороняється використання минулорічних сценаріїв для виступу у
фестивалі.
3. У разі порушення командою умов цього Положення, журі та оргкомітет
фестивалю можуть вживати штрафні санкції при підрахуванні загальної
кількості балів, а саме:
за фонограму зі словами знімається 1 бал;
за кожну зайву хвилину виступу знімається по 1 балу;
за кожного зайвого члена команди знімається 1 бал.

Заступник директора департаменту
освіти і науки облдержадміністрації начальник управління дошкільної,
загальної середньої, корекційної та
позашкільної освіти

Наталія СОКУЛЬСЬКА

