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Щорічний конкурс для учнів середніх навчальних закладів освіти

«БЕЗПЕКА ОЧИМА ДІТЕЙ»
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Загальне положення
Загальна ситуація в Україні та у світі визначається наявністю небезпечних для людини факторів,
які впливають негативно на людину та призводять до травм та хвороб. Україна знаходиться у стані
підвищеної небезпеки для життя усіх громадян, що пов’язано із військовими діями на півдні та сході
країни.
У Харкові та області розташовано велику кількість підприємств, виробництв та інших об’єктів,
які навіть у мирний час мають потенційну небезпеку для оточуючого середовища та людини. Під
негативний вплив факторів техногенного, антропогенного чи військового характеру середовища можуть
потрапити як дорослі так і діти, тому формування правил безпечної поведінки треба починати із
шкільного віку.
Конкурс повинен привернути увагу учнів та дорослих до сучасних проблем та очима дітей
висвітлити небезпеки та їх джерела.
Мета конкурсу:
Звернути увагу учнів і залучити до пошуку рішень проблем із безпеки життєдіяльності у
сучасних умовах нашої країни.
Завдання конкурсу:
1. Сформувати суб'єктивне уявлення про джерела реальних небезпек зростаючого покоління.
2. Знайти та вказати шляхи подолання існуючих небезпек у сучасному суспільстві та збереження
здоров’я населення.
Організатори: Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації,
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Мала Академія Безпеки
Життєдіяльності (МАБЖ).
Учасники: Учасником конкурсу можуть бути учні 10-11 класів, що надали власні роботи, які
висвітлюють ідею безпеки життя та діяльності людини в сучасному світі у вигляді рефератів або
малюнків з анотацією.
Журі: журі конкурсу складається з провідних фахівців із безпеки життєдіяльності.

Довідка: За період з 2013 по 2018 р.р. у конкурсі прийняли участь 995 школярів.
Переможцями конкурсу стали 212 школярів Харківського регіону. Найбільшу кількість
переможців підготували педагоги-організатори таких навчальних закладів: Харківська гімназія
№ 46 ім. М. В. Ломоносова, Харківський технологічний ліцей №9 Харківської міської ради,
Харківський ліцей №149 Кегичівський ліцей, Куп’янський НВК "Школа-гімназія" №3,
Золочівська гімназія №1, ЗОШ №94, 95 ,41, 17, 91, 44, 61, 55, 146, 151 (м. Харків), Куп'янська
ЗОШ №1, Харківська Гімназія №169; Малоданилівський ліцей (м. Харків), Сковородинівський
навчально-виховний комплекс імені Григорія Савича Сковороди, Лозівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3,
Ізюмські ЗОШ І-ІІІ ст. №, 2, 4, 3, 5, 6, 12. Інформація щодо переможців конкурсу буде
відправлена у Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.
ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Термін подання робіт на конкурс (анонсування конкурсу, написання робіт в шкільних
закладах, прийом конкурсних робіт): з 01.02.2019 по 15.02.2019 року.
Терміни розгляду робіт членами журі (робота журі по номінаціях, визначення переможців
конкурсу, заключні заходи конкурсу, нагородження переможців): з 16.02.2019 по 11.03.2019 року.
Оголошення переможців та нагородження до 15.04.2019 року.
НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ
1. Інформаційні небезпеки.
2. Небезпеки у громадських місцях.
3. Природні небезпеки.
4. Техногенні небезпеки
5. Військові небезпеки.

6. Транспортні небезпеки.
Усі ном інації конкурсу насамперед стосуються проблем безпеки життєдіяльності людей в
Україні.
ВІКОВА КАТЕГОРІЯ УЧАСНИКІВ
Учні середніх навчальних закладів освіти 10 - 11-х класів.
ФОРМА ПОДАННЯ
Роботи подаються у формі наукового-реферату або малюнку з анотацією
А) Науковий реферат.
У роботі привести особисті висновки по проблемі, що розглядається. Об′єм - 10-20 сторінок
формату А4 набрані у редакторі Word 2000 або іншому, робота повинна мати титульний лист (на
титульному листі вказати: назву роботи, ном інацію, ПІБ та підпис, район, № школи (коледжу), клас, ПІБ
вчителя, контактний телефон та e-mail школяра та вчителя), зміст, текст реферату та на при кінці список джерел інформації. Посилання на джерела інформації вказувати по тексту, у порядку їх появи.
Оформлення роботи: шрифт-Time New Roman, кегель 14,0 стиль-звичайний, розташування на сторінці поля: усі 2,0 см. Інтервал - 1,5.
Б) Малюнок з анотацією.
Робота має містити: титульний лист, малюнок, анотацію до малюнку з поясненням.
Титульний лист має містити наступну інформацію: назва роботи, номінація, ПІБ та підпис,
район, № школи (коледжу), клас, ПІБ вчителя, контактний телефон та e-mail школяра та вчителя.
Малюнок може бути формату А4 або А3. Оформлення друкованої частини роботи - анотації: об’єм 1-2
сторінки, шрифт-Time New Roman, кегель 14,0 стиль-звичайний, розташування на сторінці - поля: усі
2,0 см. Інтервал - 1,5.
Кожен учасник конкурсу має поставити особистий підпис на титульному листі біля свого
прізвища.
У разі неможливості відправлення роботи поштою або доставки її особисто, роботу можна, як
виняток, надіслати електронною поштою на адресу souzbgd@gmail.com.
Вимоги до робіт надісланих електронною поштою наступні: Текст повинен бути у форматі .pdf
фотографії у форматі .jpeg або .jpg. розм іром до 2 МБ. Титульний лист з особистим підписом має бути
у вигляді скан-копії чи фотографії.
Шановні учасники, будь ласка, при будь якій форм і подачі роботи вказуйте контактні дані
(контактний телефон та e-mail школяра та вчителя), щоб ми могли надіслати Вам посилання на
результати конкурсу, запросити на урочисте оголошення переможців конкурсу, надіслати фото з
урочистостей.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
Від кожного навчального закладу приймається не більше 18 робіт (по три роботи на кожну
ном інацію). Робота може бути виконана одним або двома учнями.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЖУРІ
Оформлення роботи, актуальність теми, відповідність обраної номінації та повнота розкриття
теми, особиста точка зору на проблему, оригінальність запропонованих рішень, дотримання терміну
подання роботи на розгляд журі.
НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
Нагородження переможців відбуватиметься у призначений час організаторами конкурсу.
Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами переможців, грамотами за активну участь та
оригінальність вирішення сучасних проблем із безпеки життя та діяльності людей.

УЧАСТЬ У КОНКУРСІ БЕЗКОШТОВНА
Роботи на конкурс необхідно доставити особисто, надіслати Укрпоштою або
електронною поштою в оргкомітет до 15 лютого 2019 року за адресою:
м. Харків, 61002, вулиця Кирпичова, 2,
НТУ «ХПІ», навчальний корпус У1, 12 поверх, ауд. 1201,
кафедра «Охорони праці та навколишнього середовища».
Тел. (057) 707-69-30, (057) 707-64-65, (097)-636-21-31.
Сторінка конкурсу на сайті кафедри : http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/ru/detskyj-konkurs/
E-mail: souzbgd@gmail.com
Сторінка конкурсу у Facebook:
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%B9550838425272136/
Години прийому: з понеділка по п'ятницю з 10-00 до15-00.

Шановні вчителі та школярі, чекаємо на Ваші роботи!
ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ

