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17.02.2016 № 167/18-09 

на № ____ від ________ 
 

Керівникам органів 

управління освітою 

райдержадміністрацій, 

міських рад 
 

Керівникам закладів  

освіти обласного 

підпорядкування 
 

Директору  

НМК професійно-технічної 

освіти у Кіровоградській 

області 
 

 

Відповідно до листа Управління ДСНС України у Кіровоградській області 

від 04.02.2016 року № 01-1076/01-28 інформуємо про те, що у 2016 році в рамках 

акції «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» 
заплановано низку конкурсів з тематики безпеки життєдіяльності серед учасників 

навчально-виховного процесу в закладах освіти області. 

Конкурси проходитимуть протягом 2016 року відповідно до плану-графіка 

(додаток 1) та Умов проведення (додаток 2). 

Конкурсні роботи необхідно надсилати до комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» (науково-методична лабораторія основ здоров'я, 

безпеки життєдіяльності та охорони праці) у терміни, визначені у плані-

графіку. 

Обов’язково потрібно вказувати назву роботи, прізвище, ім’я, по батькові 

автора (авторів), вік, домашню адресу, номер телефону, навчальний заклад (для 

школярів та студентів), електронну пошту.  
 

Додатки: на 4 арк. в 1 прим. 
 

Заступник директора                                                              Л.Голодюк 
 

 

 

Ткаченко Сергій Валерійович 22-37-12 

mailto:koippo@ukr.net


 

 

Додаток 1 

до листа КЗ «КОІППО  

імені Василя Cухомлинського» 

17.02.2016 № 167/18-09 

 

План-графік  

конкурсів у рамках акції «Молодь Кіровоградщини готова долати 

надзвичайні ситуації»  

на 2016 рік 

 

№ 

з/п 
Назва конкурсу 

Термін 

проведення 

Термін 

подання 

матеріалів 

1. Конкурс дитячого малюнка на 

протипожежну і техногенну 

тематику  

січень – квітень 
до 15 квітня 

2016 року 

2. Конкурс на кращу писанку 

«Великдень без небезпек»  
квітень – червень 

до 10 червня 

2016 року 

3. Конкурс на кращий виріб в техніці 

бісероплетіння «Збережімо своє 

життя»  

липень – вересень 
до 30 вересня 

2016 року 

4. Конкурс на кращий виріб в техніці 

орігамі «Герой рятівник»  
жовтень – грудень 

до 16 грудня 

2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до листа КЗ «КОІППО  

імені Василя Cухомлинського» 

17.02.2016 № 167/18-09 

  

Умови проведення конкурсу  

дитячого малюнка  

на протипожежну  і техногенну тематику 
 

Конкурс триває з 1 лютого по 10 квітня 2016 року. 

 

Вимоги до робіт: 

- оригінальність ідеї; 

- яскравість і виразність; 

- повнота розкриття теми; 

- охайність виконання. 

 

Формат робіт не обмежується. Техніка виконання довільна. 

 

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 добровільних пожежних товариств 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. 

Конкурсні роботи подаються до комунального закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» (науково-методична лабораторія основ здоров'я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці) не пізніше 15 квітня 2016 року. 

Обов’язково потрібно вказати назву роботи, прізвище, ім’я, по батькові автора 

(авторів), вік, домашню адресу, номер телефону, навчальний заклад (для школярів 

та студентів), електронну пошту.  

Роботи, подані на конкурс, авторам не повертаються.  

 

Переможці конкурсу стають учасниками заключного етапу акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» та отримають цінні 

призи! 

 

 

 

 
 



2                                                   Продовження додатка 2 

 

Умови проведення конкурсу  

на кращу писанку «Великдень без небезпек» 
 

Конкурс триває з 18 квітня по 03 червня 2016 року. 

 

Вимоги до робіт: 

Творчі роботи подаються в оригінальному вигляді. При цьому враховуються: 

- відповідність темі; 

- охайність виконання; 

- поєднання кольору та форми; 

- можливе застосування орнаменту. 

 

Матеріал для виготовлення: 

- яйця (курячі, гусячі, качині, страусині); 

- будь-які фарби; 

- бісер. 

 

Конкурсні роботи подаються до комунального закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» (науково-методична лабораторія основ здоров'я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці) не пізніше 10 червня 2016 року. 

Обов’язково потрібно вказати назву роботи, прізвище, ім’я, по батькові автора 

(авторів), вік, домашню адресу, номер телефону, навчальний заклад (для школярів 

та студентів), електронну пошту.  

Роботи, подані на конкурс, авторам не повертаються.  

 

Переможці конкурсу стають учасниками заключного етапу акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» та отримають цінні 

призи! 

 

 

 

Умови проведення конкурсу  

на кращий виріб у техніці  

бісероплетіння «Збережімо своє життя» 
 

Конкурс триває з 25 липня по 23 вересня 2016 року. 

 

Вимоги до робіт: 

Творчі роботи подаються в оригінальному вигляді. При цьому враховуються: 

- відповідність темі; 

- охайність виконання; 

- поєднання кольору та форми; 

- оригінальність ідеї. 
 

 

 



3                                                 Продовження додатка 2 

 

Матеріал для виготовлення: 

- тканина, бісер. 

 

Конкурсні роботи подаються до комунального закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» (науково-методична лабораторія основ здоров'я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці) не пізніше 30 вересня 2016 року. 

Обов’язково потрібно вказати назву роботи, прізвище, ім’я, по батькові автора 

(авторів), вік, домашню адресу, номер телефону, навчальний заклад (для школярів 

та студентів), електронну пошту.  

Роботи, подані на конкурс, авторам не повертаються.  

 

Переможці конкурсу стають учасниками заключного етапу акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» та отримають цінні 

призи! 

 

 

 

Умови проведення конкурсу  

на кращий виріб у техніці орігамі «Герой рятівник». 
 

Конкурс триває з 03 жовтня по 09 грудня 2016 року. 

 

Вимоги до робіт: 

Творчі роботи подаються в оригінальному вигляді. При цьому враховуються: 

- відповідність темі; 

- охайність виконання; 

- поєднання кольору та форми. 

 

Матеріал для виготовлення: 

- папір (білий  та кольоровий). 

 

Конкурсні роботи подаються до комунального закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського» (науково-методична лабораторія основ здоров'я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці) не пізніше 16 грудня 2016 року. 

Обов’язково потрібно вказати назву роботи, прізвище, ім’я, по батькові автора 

(авторів), вік, домашню адресу, номер телефону, навчальний заклад (для школярів 

та студентів), електронну пошту.  

Роботи, подані на конкурс, авторам не повертаються.  

 

Переможці конкурсу стають учасниками заключного етапу акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» та отримають цінні 

призи! 


