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громади – з 22 квітня по 01 травня 2019 року;  

   ІІ етап – обласний проводиться з 16 по 20 травня 2019 року в урочищі 

Мар’ївське Баштанського району Миколаївської області.  

 

2. Затвердити Положення про обласний збір-змагання юних 

рятувальників «Школа безпеки» (далі – Положення про збір-змагання), що 

додається. 

 

3. Начальникам відділів (управлінь) освіти районних державних 

адміністрацій (міських рад), об’єднаних територіальних громад: 

 

1) довести до відома керівників закладів загальної середньої освіти та 

закладів позашкільної освіти Положення про збір-змагання та терміни його 

проведення; 

 

2) забезпечити проведення І етапу Збору-змагання; 

 

3) забезпечити підготовку та участь команди від району (міста), 

об’єднаної територіальної громади у ІІ етапі Збору-змагання відповідно до 

Положення про збір-змагання. 

 

4. Миколаївському обласному Центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді (Андрійчук Т.Г.):  

 

1) забезпечити високий організаційний рівень проведення обласного 

Збору-змагання; 

 

2) надати фахову допомогу керівникам команд-учасниць з питань участі у 

Зборі-змаганні відповідно до Положення про збір-змагання. 
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5. Витрати на організацію та проведення ІІ етапу Збору-змагання 

віднести на рахунок Миколаївського обласного Центру туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. 

 

6. Витрати на участь команд районів (міст), об’єднаних територіальних 

громад Миколаївської області у ІІ етапі Збору-змагання віднести на рахунок 

організацій, що відряджають. 

 

7. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової 

інформації. 

 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації                    

Сокульську Н.В. 

 

Директор                                                                                    О.УДОВИЧЕНКО  

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

В.о. директора Миколаївського обласного 

Центру туризму, краєзнавства та  

екскурсій учнівської молоді                                                    Т. АНДРІЙЧУК 

 

 

Головне управління Державної  

служби з надзвичайних ситуації  

України у Миколаївській області                                                     М. ГРИЦАЄНКО 

 

 

Навчально-методичний центр  

цивільного захисту та безпеки  

життєдіяльності Миколаївської області                                          С. ЖУКОВСЬКИЙ 



      ЗАТВЕРДЖЕНО 

      Наказ департаменту освіти і науки 

      Миколаївської обласної  

      державної  адміністрації 

      15 квітня  2019 року № 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положення 

про обласний збір – змагання юних рятувальників «Школа безпеки» 

 

І. Загальні положення 

 

1. Обласний збір – змагання юних рятувальників «Школа безпеки» (далі – 

Збір-змагання) проводиться з метою популяризації серед дітей та молоді 

здорового і безпечного способу життя, національно – патріотичного виховання, 

пропаганди професії рятувальника та професійної орієнтації в сфері цивільного 

захисту, виявлення найсильніших команд області. 

 

2. Організаторами Збору - змагання є департамент освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації, Головне управління 

Державної службі з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, 

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області та Миколаївський обласний Центр туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. 



 5 

 

3. Основними завданнями Збору-змагання є: 

підготовка і навчання дітей та молоді діям у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

підвищення рівня знань дітей та молоді з питань безпеки життєдіяльності, 

їх практичної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, фізичної та 

психологічної підготовки; 

підвищення рівня спортивної майстерності юних рятувальників та 

підготовки команди області до Всеукраїнського збору-змагання. 

 

ІІ. Учасники Збору-змагання 

 

1. Збір-змагання проводиться у два етапи:  

   І етап – проводиться на рівні району (міста), об’єднаної територіальної 

громади – з 22 квітня по 01 травня 2019 року;  

 ІІ етап – обласний проводиться з 16 по 20 травня 2019 року в урочищі 

Мар’ївське Баштанського району Миколаївської області.  

 

2. І етап проводиться відповідно до умов, визначених цим Положенням. 

 

3. У зборі-змаганнях беруть участь команди закладів загальної середньої 

освіти та закладів позашкільної освіти, Миколаївської області.  

Склад команди – 8 учнів 2002 - 2006 років народження, з них не менше 

двох дівчат. Команду супроводжує 2 керівника.  

 

4. Для участі у Зборі-змаганнях в мандатну комісію в день приїзду 

командами подаються наступні документи:  

іменні заявки з медичним дозволом на кожного учасника за зразком, 

наведеним у додатку; 

свідоцтво про народження (учасникам від 14 років паспорт); 
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довідки з фотографією, завірені підписом директора та печаткою 

відповідного закладу загальної середньої освіти, що на 1/3 перекриває 

фотографію; 

страховий поліс на кожну дитину із зазначенням страхового випадку під 

час участі у спортивних змаганнях. 

 

5. Під час проведення Збору-змагання обробка персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

6. Учасники Збору-змагання до початку його проведення мають бути 

ознайомлені з порядком і правилами його проведення, видами і формами 

морального і матеріального заохочення тощо. 

 

7. Учасники Збору-змагання повинні дотримуватись вимог до його 

проведення, норм і правил життєдіяльності, виконувати рішення Головної 

суддівської колегії (далі - ГСК) тощо. 

 

ІІІ. Порядок проведення Збору-змагання 

 

1. До програми включені змагання з наступних видів: 

«Аварійно-рятувальні роботи в зоні техногенної аварії»;  

«Пошуково-рятувальні роботи в природному середовищі»; 

«Пошуково-рятувальні роботи на акваторії»; 

«Медицина (надання першої невідкладної до медичної допомоги)»; 

«Конкурсна програма». 

 

2. Вид змагань «Аварійно-рятувальні роботи в зоні техногенної аварії» 

складається з трьох окремих дистанцій:  
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1) «Аварійно – рятувальні роботи в зоні пожежі».  

На дистанції учасники демонструють уміння та навички роботи з 

пожежним обладнанням і спорядженням  щодо гасіння пожежі;  

 

2) «Аварійно – рятувальні роботи в зоні хімічного або радіаційного 

забруднення».  

Учасники демонструють вміння та навички роботи в зоні хімічної та 

радіаційної аварії, проведення рятувальних робіт із застосуванням засобів 

індивідуального захисту;  

 

3) «Аварійно рятувальні роботи на висотній будівлі».  

Учасники демонструють вміння проводити рятувальні роботи на 

висотних (спорудах) будівлях із застосуванням альпіністського спорядження та 

обладнання;  

 

4) результат команди з виду змагань «Аварійно-рятувальні роботи в зоні 

техногенної аварії» визначається за найменшою сумою місць її окремих 

дистанцій. У разі однакової кількості балів перевагу мають команди, що 

отримали кращий результат на дистанції «Аварійно – рятувальні роботи в зоні 

пожежі». 

 

3. Вид змагань «Пошуково-рятувальні роботи в природному середовищі». 

Учасники демонструють уміння орієнтуватися на місцевості, проводити 

пошуково-рятувальні роботи, надавати першу невідкладну медичну допомогу 

та транспортувати потерпілого в умовах природного середовища із 

застосуванням альпіністського та спеціального рятувального спорядження. 

 

4. Вид змагань «Пошуково-рятувальні роботи на акваторії». 

Учасники демонструють вміння веслувати, роботи із рятувальним 

обладнанням. 
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5. Вид змагань «Медицина (надання першої невідкладної до медичної 

допомоги)» проводиться у формі тестів, теоретичних та практичних завдань із 

надання першої медичної невідкладної допомоги при надзвичайних ситуаціях 

відповідно до навчального посібника «Основи медичних знань». 

 

6. Вид змагань «Конкурсна програма» проводиться згідно з Концепцією 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641 і 

складається з наступних конкурсів: 

квест «Запобігти! Врятувати! Допомогти!»; 

конкурс «Орієнтувальник»; 

конкурс інтелектуальні ігри; 

конкурс репортажів; 

конкурс рятувальної майстерності; 

конкурс таборів. 

 

ІV. Підбиття підсумків та нагородження 

 

1. Підсумки Збор-змагання підбиваються на основі протоколів ГСК. 

Склад ГСК затверджується наказом департаменту освіти і науки Миколаївської 

обласної державної адміністрації. До складу ГСК входять представники 

організаторів.  

 

2. Команда переможець визначається за сумою балів, отриманих з 

кожного виду змагань. 

 

3. Максимальний бал з видів:  

 «Аварійно-рятувальні роботи в зоні техногенної аварії» - 100 балів;  

 «Пошуково-рятувальні роботи в природному середовищі» - 100 балів; 
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 «Пошуково-рятувальні роботи на акваторії» - 100 балів; 

 «Медицина (надання першої невідкладної до медичної допомоги)» - 100 

балів; 

 «Конкурсна програма» - 25 балів. 

 

4. Бали кожної команди визначаються за формулою:  

Бк = Бmax – (Бmах-1)/(n-1)*(m-1), де n - кількість команд, m – місце 

команди. За останнє місце команда отримує 1 бал. 

У разі однакової кількості балів перевагу мають команди, що отримали 

кращий результат на дистанції «Пошуково-рятувальні роботи на акваторії». 

 

5. На підставі рішення ГСК видається наказ департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації про підсумки проведення 

Збору-змагання. 

 

6. Команди, що посіли призові місця у загальнокомандному заліку 

нагороджується призами та грамотами департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації, Головного управління 

Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області, 

Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Миколаївської області. На окремих дистанціях грамотами Миколаївського 

обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. 

 

 

 

Заступник директора департаменту  

освіти і науки Миколаївської  

обласної державної адміністрації –  

начальник управління освіти   

та ресурсного забезпечення                                                         Н. СОКУЛЬСЬКА  
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ІМЕННА ЗАЯВКА 

на участь у обласному зборі-змаганні юних  

рятувальників «Школа безпеки» 

 

Команда                                                                                      району (міста), 

об’єднаної територіальної громади  

Навчальний заклад _____________________________________ 

 

№

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я по 

батькові 

Дата 

народження 
Місце навчання 

Підпис та печатка 

лікаря 

1     

2     

 

Всього допущено до змагань _______ __________ учасників 

                                                                                         (кількість учасників прописом)  

Лікар медичного закладу _____________________/____________/ 

                                                                     (ПІБ)                   (підпис,) 

 

М.П. медичного закладу               Дата _______________________________ 

 

Всі учасники пройшли належне тренування та мають достатню фізичну та 

технічну підготовку для участі в змаганнях. 

 

Директор навчального закладу                                                            

 

Представник команди    

 


