
 

 

НАКАЗ 
(з основної діяльності) 

    23 лютого 2018 року   м. Харків            №    34     . 

 

 

Про проведення фестивалю 

збірних команд КВН університету 

«Кубок Ректора 2018»  

 

З метою розвитку інтелектуальних, творчих інтересів, здібностей 

курсантів та студентів, залучення талановитої молоді до участі у      

культурно-просвітницьких заходах і у роботі творчих колективів 

університету 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Положення про проведення фестивалю збірних команд 

КВН НУЦЗ України  «Кубок Ректора 2018» (додається). 

2. Заступнику начальника відділу виховної та соціально-гуманітарної 

роботи підполковнику служби цивільного захисту Андреєвій Т.Ю. та 

начальникові клубу лейтенанту служби цивільного захисту 

Мирошниченку А.О.: 

2.1. Організувати та провести 28 березня 2018 року фестиваль збірних 

команд КВН НУЦЗ України  «Кубок Ректора 2018». 

2.2. Надати допомогу керівництву факультетів НУЦЗ України та 

ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України (за згодою) у підготовці збірних 

команд до виступу у фестивалі. 

3. Виконуючому обов’язки начальника інституту ЧІПБ ім. Героїв 

Чорнобиля НУЦЗ України та керівникам факультетів: 

3.1. Визначити склад учасників збірних команд КВН факультетів та 

забезпечити їх належний виступ. 

3.2. Призначити відповідальних за підготовку команд та розробити 

графік їх репетицій. 

4. Відповідальність за збереження матеріальних цінностей клубу 

університету у період проведення репетицій та редакцій покласти на: 

4.1. факультет № 1: полковника служби цивільного захисту 

Удянського М.М. – начальника факультету цивільного захисту; 

4.2. факультет № 2: полковника служби цивільного захисту 

Титаренка А.В. – начальника факультету оперативно-рятувальних сил; 

ДСНС УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 

(НУЦЗ України) 



 

4.3. факультет № 3: полковника служби цивільного захисту 

Куфлієвського  А.С. – начальника соціально-психологічного факультету; 

4.4. факультет № 4: полковника служби цивільного захисту 

Роміна А.В. – начальника факультету пожежної безпеки; 

4.5. факультет № 5: Мірошниченка В.В. – заступника декана 

факультету техногенно-екологічної безпеки. 

5. Відповідальність та дотримання вимог Закону України «Про 

охорону праці» під час проведення фестивалю покласти на лейтенанта 

служби цивільного захисту Мирошниченка А.О. –  начальника клубу. 

6. Нагородити команду-переможця перехідним кубком «Кубок 

Ректора». 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з персоналу 

полковника служби  цивільного захисту Попова В.М. 

 

 

Ректор університету 

генерал-лейтенант служби цивільного захисту   В.П. Садковий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з персоналу 

полковник служби цивільного захисту         В.М. Попов 

 

Начальник відділу  

адміністративної  роботи 

підполковник служби цивільного захисту       С.С. Щербак 

 

Начальник сектора з питань запобігання 

та виявлення корупції  

підполковник служби цивільного захисту                                  С.О. Скляров 

 

Начальник юридичного сектору 

майор служби цивільного захисту                                               В.Д. Тогобицька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надрук.8 прим. 

1. до справи 

2. факультет № 1 

3. факультет № 2 

4. факультет № 3 

5. факультет № 4 

6. факультет № 5 

7. Клуб 

8. ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України  

Мирошниченко А.О. 

21.02.2018 р.  



Затверджено 

Наказ НУЦЗ України 

 23.02.2018 № 34        

 

Положення 

про проведення фестивалю збірних команд КВН  

 НУЦЗ України «Кубок Ректора 2018».  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. В Національному університеті цивільного захисту України 

проводиться зустріч збірних команд КВН з метою організації, розвитку 

культурно-освітньої, мистецької роботи, пропаганди героїчної служби 

рятувальників, виявлення талановитих, обдарованих особистостей, 

морального та естетичного виховання молоді, організації її змістовного 

дозвілля. 

1.2. Основні завдання гри: 

- розвиток інтелектуальних, творчих інтересів і здібностей молоді; 

- підвищення виконавської майстерності команд КВН факультетів; 

- пошук молодих обдарувань, підтримка та розвиток їх творчих 

здібностей; 

 

2. УЧАСНИКИ, УМОВИ ТА ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕННЯ ГРИ 

2.1. Учасниками гри можуть бути тільки команди КВН, які 

складаються виключно з курсантів та студентів факультетів НУЦЗУ та ЧІПБ 

ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України.  

2.2. Тема гри: «Рятувальники і сміх подовжують життя». 

2.3. Конкурсні завдання та умови виступу команд: 

2.3.1. 1-й конкурс – Візитка, тема конкурсу: «Розсмішити! Здивувати! 

Перемогти!». 

- Хронометраж – 6 хвилин. 

- Максимальна оцінка – 5 балів. 

2.3.2. 2-й конкурс – Відеоролик на довільну тему.  

- Хронометраж – 3 хвилини. 

- Максимальна оцінка – 4 балів. 

2.3.3.3 конкурс – Фрістайл із зіркою, тема конкурсу: «Першоквітневий 

розіграш». 

- Хронометраж – 4 хвилини. 

- Максимальна оцінка – 5 балів. 

Умови конкурсу: команда обов'язково повинна залучити до свого 

виступу працівника Національного університету цивільного захисту України. 

2.4. Дати і порядок редагування й корегування матеріалів виступів 

команд та генеральних репетицій:  

2.4.1. Попередній збір капітанів команд – 12.03.18 о 16:00. 



2.4.2. Порядок редагування й корегування матеріалів виступів команд 

(за попереднім записом): 16,19,21,22,23.03.18 – з 14:30;  24.03.18 з 12:00.  

2.4.3. Загальне редагування й корегування матеріалів виступів команд, 

збір програми, відеозапис команд –  26.03.18 з 14:30. 

2.4.4. Генеральна репетиція –  27.03.18 з 09:00.  

2.4.5. Гра «Кубок Ректора 2018» – 28.03.18 з 09:00. 

2.5. Час проведення редагування й корегування матеріалів виступів 

команд обговорюється на зборі капітанів команд. 

2.6.   Місце проведення редагування й корегування матеріалів виступів 

команд та гри – клуб університету по вул. Чернишевська, 94. 

 

 

3. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ 

ПЕРЕМОЖЦІВ 

3.1. Оцінювання виступів команд здійснює журі, до складу якого 

входять представники команд КВН міста Харкова у складі 5 осіб.  

3.2. За результатами виступів команд визначаються переможець гри та 

переможці у номінаціях. 

 

4. ПРИЗИ ФЕСТИВАЛЮ 

4.1. Головний приз гри –  Кубок Ректора (перехідний). 

4.2. Грамоти в номінаціях: найоригінальніша команда, наймузичніша 

команда, краща театральна команда, приз глядацьких симпатій, віце-чемпіон. 

 

 

 

Проректор з персоналу  

полковник служби цивільного захисту                                              В.М. Попов 


