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06.02.2019 № 114/18-09 

на №_____ від _______ 

 
Керівникам органів управління 

освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад 

міст обласного значення, міських, 

селищних, сільських рад 

об’єднаних територіальних громад 
 

Керівникам закладів  

освіти обласного підпорядкування 
 

Керівникам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти в 

Кіровоградській області 

 

Щодо проведення конкурсів  

з безпеки життєдіяльності 
 

Відповідно до листа Управління ДСНС України у Кіровоградській області 

від 30.01.2019 року № 01-536/01-30 «Про організацію та проведення конкурсів 

у 2019 році» інформуємо, що у 2019 році в рамках акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» заплановано низку 

конкурсів з тематики безпеки життєдіяльності серед учнівської та студентської 

молоді, вихователів закладів дошкільної освіти, а також учителів основ здоров’я та 

безпеки життєдіяльності закладів загальної середньої освіти. 

Конкурси проходитимуть протягом 2019 року відповідно до плану-графіка 

(додається). 
 

Додаток: додаток до листа Управління ДСНС України у Кіровоградській області 

від 30.01.2019 року № 01-536/01-30 на 5 арк. в 1 прим. 
 

 

 

Директор                                                                                    Л. Корецька 
 

 

 

Ткаченко Сергій Валерійович 22-37-12 

 

mailto:koippo@ukr.net


Додаток 

до листа У ДСНС України 

у Кіровоградській області 

30.01.2019  № 01-536/01-30 

 

План-графік  

проведення конкурсів на тематику безпеки життєдіяльності  

у 2019 році 

 

№ 

з/п 
Назва конкурсу 

Термін 

проведення 

1. Конкурс на кращий твір у техніці 

паперопластики «Бережи своє життя!» з тематики 

безпеки життєдіяльності в рамках акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні 

ситуації» 

Лютий – березень 

2. Конкурс на кращий твір у техніці аплікації 

«Служба порятунку завжди поруч» з тематики 

безпеки життєдіяльності в рамках акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні 

ситуації» 

Квітень – червень 

3. Конкурс на кращу вишиванку «Безпека 

починається з тебе» у техніці вишивки з тематики 

безпеки життєдіяльності в рамках акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні 

ситуації» 

Липень – вересень 

4. Конкурс на кращий твір з вторинної сировини з 

тематики безпеки життєдіяльності в рамках акції 

«Молодь Кіровоградщини готова долати 

надзвичайні ситуації» 

Жовтень – грудень 

 

 

Помічник начальника Управління 

з питань зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю 

старший лейтенант служби цивільного захисту                                О. Мачак 

 

 

 

 

 

 



 

Вимоги до конкурсних робіт 

 на кращий твір на кращий твір у техніці паперопластики «Бережи своє 

життя!» з тематики безпеки життєдіяльності в рамках акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» 

  

Конкурс триває з лютого по березень 2019 року. 

 

Вимоги до робіт, що подаються на конкурс: 

– відповідність темі; 

– охайність виконання; 

– розкриття вибраного художнього образу. 

 

Матеріал для виготовлення: 

– папір (білий та кольоровий), картон. 

 

Орієнтовний перелік тем (для прикладу): 

1. Запобігання пожежам від необережного поводження з вогнем. 

2. Захист дітей від пожеж та інших надзвичайних ситуацій. 

3. Робота, навчання й побут професійних пожежників-рятувальників. 

4. Заняття пожежно-прикладним спортом. 

5. Пожежі в побуті, на виробництві, лісові пожежі й на хлібних полях, 

пожежі сухої трави. 

6. Правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. 

 

     Переможці конкурсу стають учасниками заключного етапу акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» та отримають цінні 

призи! 

 

 

 

 

 

Помічник начальника Управління 

з питань зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю 

старший лейтенант служби цивільного захисту                                  О. Мачак 

 

 

 

                                                                

 

                    

 

 



 

Вимоги до конкурсу  

на кращий твір у техніці аплікації «Служба порятунку завжди поруч» з 

тематики безпеки життєдіяльності в рамках акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації»  

 

Конкурс триває з квітня по червень 2019 року. 

 

Вимоги до робіт, що подаються на конкурс: 

– відповідність темі; 

– естетичний зовнішній вигляд; 

– поєднання матеріалу та форми; 

– розкриття вибраного художнього образу. 

 

Техніка виконання: 

– аплікація; 

– мозаїка. 

 

Матеріал для виготовлення: 

– папір, тканина, шкіра (або замінник), дерево, шпон, природні матеріали; 

– штучні матеріали: скло, метал та ін. 

 

Орієнтовний перелік тем (для прикладу): 

1. Запобігання пожежам від необережного поводження з вогнем. 

2. Захист дітей від пожеж та інших надзвичайних ситуацій. 

3. Робота, навчання й побут професійних пожежників-рятувальників. 

4. Заняття пожежно-прикладним спортом. 

5. Пожежі в побуті, на виробництві, лісові пожежі й на хлібних полях, 

пожежі сухої трави. 

6. Правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. 

 

      Переможці конкурсу стають учасниками заключного етапу акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» та отримають цінні 

призи! 

 

 

 

 

Помічник начальника Управління 

з питань зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю 

старший лейтенант служби цивільного захисту                                О. Мачак 

 

 

 

 

 



 

Вимоги до конкурсу  

на кращу вишиванку «Безпека починається з тебе» у техніці вишивки з 

тематики безпеки життєдіяльності в рамках акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» 

  

Конкурс триває з липня по вересень 2019 року. 

 

Вимоги до робіт, що подаються на конкурс: 

       – відповідність темі; 

       – охайність виконання; 

       – поєднання кольору та матеріалів що використовуються; 

       – зрозуміле втілення художнього образу. 

 

Матеріал для виготовлення: 

– нитки (за вподобанням автора); 

– тканина для вишивання. 

 

Орієнтовний перелік тем (для прикладу): 

1. Запобігання пожежам від необережного поводження з вогнем. 

2. Захист дітей від пожеж та інших надзвичайних ситуацій. 

3. Робота, навчання й побут професійних пожежників-рятувальників. 

4. Заняття пожежно-прикладним спортом. 

5. Пожежі в побуті, на виробництві, лісові пожежі й на хлібних полях, 

пожежі сухої трави. 

6. Правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. 

 

      Переможці конкурсу стають учасниками заключного етапу акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» та отримають цінні 

призи! 

 

 

 

 

Помічник начальника Управління 

з питань зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю 

старший лейтенант служби цивільного захисту                             О. Мачак 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вимоги до конкурсу  

на кращий твір з вторинної сировини з тематики  

безпеки життєдіяльності в рамках акції «Молодь Кіровоградщини  

готова долати надзвичайні ситуації»  

  

Конкурс триває з жовтня по грудень 2019 року. 
 

Вимоги до робіт, що подаються на конкурс: 

        – відповідність темі; 

        – естетичний зовнішній вигляд; 

– поєднання матеріалу та форми; 

        – розкриття вибраного художнього образу. 
 

Техніка виконання: 

– аплікація; 

– декоративна скульптура; 

– об’ємна пластика. 
 

Матеріал для виготовлення: 

– папір, тканина, шкіра (або замінник); 

– штучні матеріали: скло, бите скло; 

– пластик: пляшки, кришечки, трубочки для напоїв, посуд; 

– метал: банки з-під напоїв, консервна упаковка, виделки, ложки, ґудзики 

та ін. 
 

Орієнтовний перелік тем (для прикладу): 

1. Запобігання пожежам від необережного поводження з вогнем. 

2. Захист дітей від пожеж та інших надзвичайних ситуацій. 

3. Робота, навчання й побут професійних пожежників-рятувальників. 

4. Заняття пожежно-прикладним спортом. 

5. Пожежі в побуті, на виробництві, лісові пожежі й на хлібних полях, 

пожежі сухої трави. 

6. Правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. 
 

      Переможці конкурсу стають учасниками заключного етапу акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» та отримають цінні 

призи! 
 

Ми чекаємо на ваші роботи за адресою: 

25015, м. Кропивницький 

вул. Шевченка, 3 

Відділ інформації та комунікацій з громадськістю ЦЗД Управління ДСНС України у 

Кіровоградській області  

З приміткою «на конкурс» 

Контактні телефони: 22-37-87, 22-15-42 

 

Помічник начальника Управління 

з питань зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю 

старший лейтенант служби цивільного захисту                                   О. Мачак 

 


