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ПОГОДЖЕНО               ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник управління освіти і науки                Директор Житомирського 
Житомирської обласної державної                    обласного центру зайнятості 
адміністрації 
________________О.В.Пастовенський               _________________І.Г.Іщенко 
«______» __________ 2011 року                       «______»__________2011 року 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення регіонального етапу профорієнтаційного змагально-
мотиваційного заходу серед учнівських команд Житомирської області у 

формі Всеукраїнського турніру учнівських команд «ПОУМУ» (скорочення 
від «Професійна Орієнтація Учнівської Молоді України») 

 
І. Загальні положення 

 
1.1. Визначення основних термінів. 
У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
команда – організована група учнів 10 класів навчальних закладів 

(2010/2011 навчального року) державних та комунальних загальноосвітніх 
навчальних закладів (далі – навчальні заклади) – учасників гри, яка представляє 
навчальний заклад, район, населений пункт, область або є збірною; 

Всеукраїнський профорієнтаційний змагально-мотиваційний захід серед 
учнівських команд у 2011 році (далі – Захід) – змагання команд у формі 
профорієнтаційної гумористичної інтелектуально-розважальної гри (далі – гра) із 
заздалегідь визначеними конкурсами на задану тему (попередньо підготовленими 
та/або імпровізаційними) за встановленими умовами проведення та критеріями 
оцінювання з метою визначення переможця, яке проводиться на регіональному, 
міжрегіональному та загальнодержавному рівнях відповідно до цього Положення. 

 
1.2. Захід проводиться з метою створення сприятливих умов для 

забезпечення раціональної, продуктивної та вільно обраної зайнятості молоді, її 
творчого, інтелектуального і духовного розвитку, задоволення потреб учнівської 
молоді в професійному самовизначенні і творчій самореалізації. 

 
1.3. Основні завдання Заходу: 
 виявлення, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді; 
 формування особистості молодої людини, її соціальної зрілості, 

мотивації до праці; 
 виховання в учнівської молоді патріотизму, бажання працювати на благо 

України; 
 інформування молоді про стан та тенденції ринку праці, популяризація 

актуальних професій та спеціальностей; 
 організація змістовного дозвілля учнівської молоді, створення  

сприятливих умов для реалізації її творчого потенціалу; 
 привернення уваги широких верств громадськості до проблем 

професійної самореалізації молоді; 
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 сприяння більш ефективній комунікації учнівської молоді та 
роботодавців у вирішенні проблем зайнятості молоді; 

 інформування громадськості щодо можливостей державної служби 
зайнятості як посередника на ринку праці. 

 
1.4. Захід проводиться у три етапи: 
регіональний етап (травень 2011 року) – переможець серед команд-

учасниць попередньої  регіональної гри, що проходитиме в місті Житомирі, за 
направленням обласного центру зайнятості бере участь у міжрегіональному етапі; 

міжрегіональний етап (півфінал) – орієнтовно жовтень – початок листопада 
2011 року; 

загальнодержавний етап (фінал) – орієнтовно у грудні 2011 року. 
 

1.5. Мова проведення Заходу визначається згідно з Конституцією України 
та Законом Української РСР “Про мови в Українській РСР”. 

 
 

II. Організатори Заходу 
 

2.1. Організаторами Заходу є: 
Житомирський обласний цент зайнятості, управління освіти і науки 

облдержадміністрації. 
До участі в організації та проведенні Заходу організаторами  

можуть залучатися інші зацікавлені органи виконавчої влади, підприємства, 
установи, організації та фізичні особи (за згодою), які надають організаційну, 
фінансову, матеріальну та іншу допомогу для його проведення у порядку, 
встановленому чинним законодавством.  

 
2.2. Повноваження організаторів. 
Житомирський обласний центр зайнятості: 
забезпечує організаційно-методичну підтримку підготовки та проведення 

Заходу; 
залучає до участі в підготовці та проведенні Заходу базові центри 

зайнятості області; 
здійснює фінансування Заходу за кошти Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття в межах 
передбачених бюджетом зазначеного Фонду на профорієнтацію та її 
забезпечення; 

здійснює в установленому законодавством порядку закупівлю послуг з 
організації Заходу у надавачів таких послуг та несе повну відповідальність за 
цільове використання коштів; 

визначає тематику, перелік професій для презентації, кількість конкурсних 
завдань, умови і часовий регламент виступу команд; 

бере участь у  редагуванні та репетиціях ігор; 
забезпечує роботу компетентного журі Заходу для регіонального етапу 

заходу; 
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забезпечує висвітлення Заходу в засобах масової інформації області. 
 
Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації: 

забезпечує організаційну підтримку підготовки та проведення Заходу; 
залучає до участі в підготовці та проведенні Заходу міські та районні 

відділи освіти; 
сприяє забезпеченню участі команд в іграх Заходу;  
сприяє відрядженню педагогічних працівників для супроводження команд, 

які беруть участь в іграх Заходу; 
бере участь у  редагуванні та репетиціях ігор; 
забезпечує роботу представника у складі компетентного журі Заходу для 

регіонального етапу заходу. 
 

ІІІ. Організаційний комітет та журі Заходу 
 

3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Заходу здійснює 
організаційний комітет із числа організаторів регіонального етапу 
профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу серед учнівських команд 
Житомирської області у формі Всеукраїнського турніру учнівських команд 
«ПОУМУ», спеціалістів співорганізаторів та представників КВНівського руху на 
Житомирщині (за згодою). 

 
3.2. Організаційний комітет: 
визначає склад журі Заходу, у разі потреби оперативно вирішує питання 

щодо обґрунтованої заміни одного або кількох членів журі; 
приймає рішення щодо участі команд у базовому та регіональному етапах 

Заходу, у разі потреби оперативно вносить зміни до переліку команд-учасниць 
регіонального етапу; 

визначає умови проведення етапів Заходу та критерії оцінювання виступів 
команд, перелік номінацій для визначення призерів, у разі потреби оперативно 
вносить зміни до них; 

оперативно вирішує спірні питання, які виникають під час проведення 
Заходу; 

визначає та нагороджує переможців, призерів та/або учасників Заходу.  
Зазначені функції Оргкомітету поширюються лише на базовий та 

регіональний етапи проведення Заходу. 
Адреса організаційного комітету: 10001, м. Житомир, вул. Київська. 83,  

Житомирський обласний центр зайнятості, відділ організації профорієнтації, тел. 
47-36-80, e-mail: vika@ocz.ic.zt.ua 

 
3.3. Основною формою роботи Оргкомітету є засідання, які скликаються за 

ініціативою одного з організаторів у разі потреби, але не рідше одного разу на 
місяць.  

Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю голосів присутніх 
його членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 
Оргкомітету. 
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У період між засіданнями рішення Оргкомітету з оперативних питань 
можуть прийматись шляхом консенсусу на підставі консультацій з використанням 
телефонного, факсимільного зв’язку та електронної пошти з наступним 
протокольним оформленням.  

Оргкомітет на засіданні може прийняти протокольне рішення про 
делегування частини своїх повноважень голові оргкомітету. 

 
3.4. Визначення результатів ігор Заходу здійснюють журі за критеріями 

оцінювання виступів команд, визначеними Оргкомітетом. 
 
3.5. Рішення журі за результатами кожної гри оформлюється  

протоколом. 
 

IV. Учасники Заходу, умови його проведення та критерії оцінювання 
виступів команд 

 
4.1. Учасниками Заходу можуть бути команди, які представляють  

навчальний заклад, район, населений пункт області. Команди можуть бути 
збірними. 

 
4.2. Кількісний склад команди для участі в іграх півфіналу та фіналу не 

повинен перевищувати 10 осіб, включаючи капітана. 
До складу команди входять учні 10 класів навчальних закладів (2010/2011 

навчального року). У складі збірної команди допускається участь учнів 7-9 класів, 
учнів професійно-технічних або студентів 1-2 курсів вищих навчальних закладів, 
але загальною кількістю не більше 4 осіб.  

Кожній команді (разом з тренерами) за 3-4 дні до проведення турніру 
«ПОУМУ» необхідно зустрітися з представниками оргкомітету для редагування 
сценаріїв та постановки виступів. 

 
4.3. До участі у регіональному етапі команди запрошуються на підставі 

заявки, яка подається до Оргкомітету до 20 квітня 2011 року за формою, 
наведеною у додатку до цього Положення.  

 
4.4. До участі у регіональному етапі (травень 2011 року) запрошуються 

команди-переможці базового; у міжрегіональному етапі (півфінал) – команди-
переможці регіонального етапу (орієнтовно жовтень-листопад 2011 року); 
загальнодержавному етапі – команди-переможці міжрегіонального етапу 
(орієнтовно грудень 2011 року). 

У разі проведення Інтернет-голосування на визначеному для цього сайті в 
ході міжрегіонального етапу Заходу, до участі у загальнодержавному етапі може 
бути запрошена також команда, яка набрала найбільшу кількість голосів 
уболівальників. У випадку, якщо ця команда є одночасно переможцем 
міжрегіонального етапу, обирається наступна за рейтингом команда. 
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4.5. Для супроводу виступу команд в іграх команди можуть залучати групу 
підтримки.  

Питання фінансування проїзду, проживання, харчування та інших видів 
забезпечення групи підтримки вирішуються командами самостійно. 

 
4.6. Дата проведення гри регіонального етапу визначаються обласним 

Оргкомітетом і доводяться до учасників до 1 травня 2010 року; ігор 
міжрегіонального етапу – Всеукраїнським Оргкомітетом і доводяться до 
учасників орієнтовно до 1 жовтня 2011 року; фінальної гри – Всеукраїнським 
Оргкомітетом і доводиться до її учасників не пізніше ніж за 10 днів до її 
проведення. 

 
4.7. Оргкомітет має право вносити обґрунтовані зміни до термінів, порядку 

й умов проведення Заходу, критеріїв оцінювання виступів команд в іграх 
півфіналу та фіналу, переліку номінацій для визначення призерів на будь-якій 
стадії проведення Заходу.  

 
V. Визначення результатів і нагородження переможців 

 
5.1. За результатами ігор регіонального етапу на підставі протоколів журі 

Оргкомітетом визначаються команди, які стали переможцями та призерами в 
номінаціях.  

Зазначені команди нагороджуються відповідними дипломами та/або  
заохочувальними призами у матеріальній та/або грошовій формі. Команді-
переможцю вручається кубок. 

 
5.2. За рішенням Оргкомітету кращі учасники  

Заходу нагороджуються дипломами та/або заохочувальними призами у 
матеріальній та/або грошовій формі.  

 
5.3. За рішенням органів виконавчої влади, підприємств, установ, 

організацій та фізичних осіб, які надають організаційну, фінансову, матеріальну 
та іншу допомогу для проведення Заходу, визначені ними команди та/або 
учасники нагороджуються ними у формі та у порядку, які визначаються ними 
самостійно. 

 
5.4. Процедура та критерії оцінювання виступів команд – учасниць ігор: 
5.4.1. Кожна гра складається з трьох конкурсів і оцінюється у балах за такою 

схемою: 
Презентація команди – до 12 балів; 
Бліц-турнір – до 1 бала; 
Музичний конкурс – до 12 балів. 
Максимальна оцінка - 25 балів. 
5.4.2. Оцінювання виступів команд у конкурсах здійснюється відкрито 

кожним із членів журі гри шляхом особистого оприлюднення оцінки кожної 
команди після виступу всіх команд у кожному з конкурсів.  
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Середній бал за виступ у кожному конкурсі визначається шляхом ділення 
суми балів всіх членів журі, які брали участь в оцінюванні, на чисельність 
зазначених членів журі. 

5.4.3. У конкурсі (бліц-турнір) оцінювання здійснюється колегіально всім 
складом журі на консенсусній основі після кожного раунду шляхом визначення 
команди, яка не братиме участі у наступних раундах. Кожна команда отримує 0,2 
бала за кожний раунд, в якому вона брала участь. 

Загальна оцінка кожної команди визначається як сума балів за всі раунди, в 
яких вона брала участь. Команда-переможець останнього раунду отримує 
додатково 0,2 бала. 

5.4.4. Підсумкова оцінка кожної команди за гру визначається як сума оцінок 
за всі конкурси. 

5.4.5. Оцінки фіксуються секретарем  журі у протоколі безпосередньо після 
їх оприлюднення. Після закінчення гри протокол підписується головою та всіма 
членами журі і є підставою для визначення команди – учасниці міжрегіонального 
етапу. 

Протокол гри затверджується головою Оргкомітету протягом 3 робочих днів 
після проведення гри. 

5.4.6. У разі, коли дві або більше команд набрали однакову найбільшу 
кількість балів, додатково проводиться бліц-турнір за схемою, поданою у п.5.4.3, 
до остаточного визначення переможця. 

5.4.7. При оцінюванні виступів команд членами журі враховуються такі 
критерії: 

- відповідність змісту і форми виступу цілям і завданням Заходу; 
- компетентність у сфері професій, які презентуються, створення їх 

позитивного іміджу; 
- артистизм, виконавська майстерність; 
- інтелектуальний, етичний та естетичний рівень, позитивний емоційний 

фон; 
- творчий підхід, оригінальність, використання різноманітних форм  

розкриття теми; 
- видовищність, командна робота. 
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Додаток до 
Положення про проведення регіонального 
етапу профорієнтаційного змагально-
мотиваційного заходу серед учнівських команд 
Житомирської області у формі Всеукраїнського 
турніру учнівських команд «ПОУМУ»  

 
ЗАЯВКА  

команди ___________________________________________________________ 
(повна назва) 

про участь у Всеукраїнського турніру учнівських команд «ПОУМУ» 
(«Професійна Орієнтація Учнівської Молоді України») у 2011 році.  
 

Інформація про команду: 
1. Місто (село, селище), область ______________________________________ 
2. Навчальний заклад _______________________________________________ 
3. Назва команди (якщо є) ___________________________________________ 
 

Список учасників команди: 
 

 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’я, по 
батькові 

Дата 
народження 

Поштова адреса,  
e-mail, мобільний  

телефон 

Місце 
навчання, 

клас (курс) 
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 

4. Капітан команди _____________________________________________________ 
                                                           (прізвище, ім’я, по батькові)  
______________________________________________________________________ 

                (місце навчання) 
моб.тел.___________  службовий тел.___________ e-mail_____________       

5. Супроводжуюча особа:________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
   (прізвище, ім’я по батькові, місце роботи, посада, телефон) 

Заявка завіряється  керівником  організації,  яка   направляє  
команду для участі у Всеукраїнського турніру учнівських команд «ПОУМУ» у 2011 
році. 
 ____________________   _____________   __________________________  
                (посада)                              (підпис)                               (прізвище, ініціали)  
                  М.П.                                     «___» _____________ 2011 року  


