
Додаток 1 
до наказу Центру дітей, юнацтва 
та молоді відділу освіти 
Хотінської селищної ради   
10 січня 2019 року № 01-ОД

ПОЛОЖЕННЯ
конкурсу малюнків «Кращий пожежний — це ти обережний»

 
    1. Загальні положення

З метою формування у дітей культури поводження з вогнем, залучення до дій,
спрямованих  на  запобігання  пожежам,  іншим  техногенним  явищам  та
навчання діям в умовах надзвичайних ситуацій проводиться Всеукраїнський
конкурс  дитячого  малюнку  та  живопису  на  протипожежну  і  техногенну
тематику.

2. Основні завдання Конкурсу:

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

 формування у дітей культури поводження з вогнем, залучення до дій,
спрямованих на запобігання пожежам, іншим техногенним явищам та
навчання діям в умовах надзвичайних ситуацій;

 формування  громадського  світогляду  та  громадської  позиції
підростаючого покоління в області пожежної і техногенної безпеки.

3. Учасники Конкурсу

До участі  в  Конкурсі  запрошуються  школярі  та  молодь віком від  6  до  18
років.

 Передбачається розподіл учасників на 3 вікові категорії:

 від 6 до 10 років;

 від 11 до 14 років;

 від 15 до 18 років.

4. Порядок і термін проведення

Конкурс проводиться в три етапи:

         1-й етап –з 14 січня по 14 лютого 2019 року;



         2-й етап –  обласний - з 15 лютого по 29 березня  2019 року;

         3-й етап – Всеукраїнський, завершальний  - у заочній формі в м. Києві –
з 1 квітня по 30 квітня 2019 року.

Журі  здійснює огляд  робіт  і  визначає  переможців  для  участі  в  наступних
етапах  Конкурсу.

5. Умови проведення

Роботи виконуються на теми (на вибір):

1. Попередження пожеж від необережного поводження з вогнем.

2. Захист дітей від пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

3. Робота,  навчання та побут професійних пожежників – рятувальників,
працівників ДПТ України, дружин юних пожежних.

4. Заняття пожежно-прикладним спортом.

5. Пожежі в побуті та на виробництві, лісові пожежі, пожежі на хлібних
полях.

6. Сучасна пожежно-рятувальна техніка та перспективи її розвитку.

7. Порушення  правил  пожежної  безпеки,  що  викликають  виникнення
пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

На  зворотній  сторінці  потрібно  вказати  назву  роботи,  прізвище,  ім’я,  по
батькові, вік, домашню адресу, номер телефону, навчальний заклад .

Роботи, подані на Конкурс, авторам не повертаються.  

Формат робіт не обмежується. Техніка виконання довільна.

6. Номінації Конкурсу

 Роботи декоративно – прикладної творчості) (формат не обмежується);

 Малюнок (формат не обмежується).

7. Критерії конкурсних оцінок

При  оцінюванні  враховується  оригінальність  ідеї,  яскравість  і  виразність
роботи, повнота розкриття теми, глибина та обсяг теоретичної та практичної
підготовки,  якість  самостійної  роботи,  виявлений  рівень  професійно-
орієнтованих знань, умінь і навичок.



1. Композиція  (правильне розміщення предметів на  картинній площині,
знайдена рівновага відносно композиційного центру, створено відчуття
просторовості, досягнута цілісність сприйняття);

2. Технічна  грамотність  (перспектива,  правильність  передачі  пропорцій
зображуваних предметів та особливості їх форми, виявлення форми та
кольору натури засобами колористичних та світлотіньових відношень);

3. Образність  (художня  виразність  малюнку,  сприймається  образно,
цілісно, вдало використані світлотіні, динаміка, ритм тощо;)

8. Нагородження учасників

Переможці  I етапу  нагороджуються  грамотами  Центру  дітей,  юнацтва  та
молоді  відділу  освіти  Хотінської  селищної  ради.  Роботи  призерів
направляються на обласний етап.  

За рішенням журі можливе нагородження:

- за найбільш змістовну роботу, яскраве художнє оформлення, вдалий творчий
задум, гармонійне поєднання кольорів учасників відповідними дипломами.  

Рішення журі є остаточним та оскарженню не підлягає.

 


