
 
Про проведення конкурсу 

декоративно-прикладної творчості,  
літературного конкурсу на                                                                          
протипожежну та  техногенну тематику   

               
Відповідно до листа Управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області від 11.01.2019 № 07/270, 
пункту 12.1 спільного наказу Управління ДСНС України у Чернівецькій 

області, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, Навчально-
методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Чернівецької області, Чернівецької обласної організації Товариства 
Червоного Хреста України, Чернівецької обласної організації Добровільного 

пожежного товариства України від 21.12.2018 № 247/578/148/8-з/8,  «Про 
затвердження спільних заходів на 2019 рік», з метою популяризації серед  

дітей правил пожежної та техногенної безпеки, формування у них навичок 
обережного поводження з вогнем, пропаганди професії рятувальника, 

розкриття та підтримки талановитих дітей, Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації рекомендує взяти активну участь у проведенні 
конкурсу дитячо-юнацької творчості на протипожежну та техногенну 

тематику у закладах загальної середньої та професійної (професійно-
технічної) освіти  області.  

Конкурс проводиться  в усіх навчальних закладах Чернівецької області 
згідно з Умовами, що додаються. 

Конкурсні роботи надсилати до 26 лютого 2019 року в Заставнівський 
РС Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Чернівецькій області   
 

Додаток: на 2 арк. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



УМОВИ КОНКУРСУ 

дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної 

творчості, літературного конкурсу на протипожежну 

 та техногенну тематику 

«Кращий пожежний — це ти обережний» 

                         
             Мета конкурсу 

  Конкурс дитячих малюнків та робіт декоративно-прикладної 

творчості, літературний конкурс на протипожежну та техногенну тематику  

(далі - конкурс) проводиться на базі загальної середньої та професійної 

(професійно-технічної) освіти області з метою: 

   - популяризації серед дітей правил пожежної та техногенної безпеки, 

формування у них навичок обережного поводження з вогнем; 

     - розвитку творчих здібностей дітей, підвищення художньо – естетичного 
рівня робіт на протипожежну і техногенну тематику; 

   - залучення дітей та молоді до вивчення історії ДСНС України та 
Добровільного пожежного товариства України. 

Учасником конкурсу може стати кожен учень загальноосвітнього та 

позашкільного навчального закладу Чернівецької області, вихованець 

дитячого будинку віком від 6 до 18 років. 

          Учасники конкурсу розподіляються за 3 віковими категоріями: 

молодша – 6 - 10 років; 

середня – 11 - 14 років; 

старша –  15 - 18 років. 

До робіт художньої творчості відносяться малюнки, виконані різними 

художніми засобами (фарбами, олівцями, фломастерами та ін.) 

До робіт декоративно-прикладної творчості відносяться композиції: 

аплікація, колаж, вишивка, в’язання, батику, бісероплетіння, випалювання, 

художня різьба, чеканка, ліплення, вітраж, іграшка, квілінг, плетіння, орігамі,    

вироби з пластиліну тощо. 

До робіт літературної творчості відносяться: казка, вірш, прозорий твір 

(оповідання, есе, нарис). 

Конкурс проводиться у два етапи: 

1-й етап - районний (міський) – з 14 січня по 28 лютого 2019 року; 

2-й етап - обласний – з 01 по 29 березня 2019 року; 

Тематика робіт: 

  Запобігання пожежам від необережного поводження з вогнем; 

  Захист дітей від пожеж та інших надзвичайних ситуацій; 
 Робота, навчання й побут професійних пожежних-рятувальників, 

працівників ДПТ України, дружин юних пожежних; 



 Заняття пожежно-прикладним спортом; 
 Пожежі в побуті та на виробництві, лісові пожежі, пожежі на хлібних 

полях; 
 Сучасна пожежно-рятувальна техніка та перспективи її розвитку; 
 Правила поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних предметів. 

         Вимоги до робіт: 

         До участі у конкурсі допускаються виключно індивідуальні творчі 

роботи. 

         Роботи можуть бути виконані у довільній графічній чи живописній 

техніці. 

       Плакат та малюнок повинні мати тверду основу (ватман, щільний 

картон). Зворотня сторона робіт має бути обладнана двома надійними 

петельками або вушками для підвіски робіт, що не виступають за межі 

роботи. 

Допускається виконання малюнку на фанері або ДВП при використанні 

олійних чи акрилових фарб. 

       Формат малюнка чи плакату повинен бути не менше формату А3 (30х40 

см); 

Малюнки та плакати не оформлювати рамкою, наклейками; 

паспарту може мати ширину не більше ніж 2 см. 

На зворотній стороні кожної конкурсної роботи необхідно вказати: 

назва роботи, техніка виконання; 

П.І.Б. автора, дата народження (число, місяць, рік); 

навчальний заклад (населений пункт, район (місто), область; 

домашня адреса конкурсанта, індекс та контактний телефон, 

електронна пошта. 

Роботи з недотриманням вимог до розгляду не приймаються. 

Кожен учасник може подати на конкурс не більше двох робіт.  

Подані на конкурс роботи авторам не повертаються. 

 


