
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» 
 

вул.  Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, 25006, тел. (0522) 32-24-78, 

e-mail: koippo@ukr.net, код за ЄДРПОУ 02136577 
 

 
 

 

16.02.2022 № 157/18-09 

на №_____ від _______ 

 
 

Керівникам органів управління 

освітою міських, селищних, 

сільських рад 

 

Керівникам закладів освіти 

 

 

Про організацію та проведення  

конкурсів з тематики БЖД 
 

Відповідно до листа ГУ ДСНС України у Кіровоградській області               

від 20.01.2022 року № 5501-371/55 22 «Про організацію та проведення 

конкурсів у 2022 році» інформуємо, що у 2022 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 

закладів загальної середньої освіти. 

Конкурси відбуватимуться протягом 2022 року відповідно до плану-графіка 

(додається). 
 

Додаток: додатки до листа ГУ ДСНС України у Кіровоградській області               

від 20.01.2021 року № 5501-371/55 22 на 5 арк. в 1 прим. 
 

 

 

Директор                                                                                  Віталій ДМИТРУК 
 

 

 

 

 

 

 

Сергій Ткаченко 32 11 09 

 
 

 

mailto:koippo@ukr.net


Додаток 1 

до листа ГУ ДСНС України 

у Кіровоградській області 

20.01.2022 р. № 5501-371/55 22 

 

 

Графік  

проведення конкурсів у ЗМІ 

на тематику безпеки життєдіяльності у 2022 році 

 

№ 

з/п 

Назва конкурсу Термін проведення 

1. Конкурс на кращий літературний твір «Ми за 

безпечне майбутнє» в рамках акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні 

ситуації» 

Січень - березень 

2. Конкурс на кращий виріб у техніці квілінгу 

«Безпечний спосіб життя  - це модно» з 

тематики безпеки життєдіяльності у рамках 

акції «Молодь Кіровоградщини готова долати 

надзвичайні ситуації» 

Квітень - червень 

3. Конкурс на кращий виріб в техніці орігамі 

«Герой рятівник» в рамках акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні 

ситуації» 

Липень-вересень 

4. Конкурс  на кращий виріб із фоамірану з 

тематики безпеки життєдіяльності в рамках 

акції «Молодь Кіровоградщини готова долати 

надзвичайні ситуації» 

Жовтень-грудень 

 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

до листа ГУ ДСНС України   

у Кіровоградській області  

20.01.2022 р. № 5501-371/55 22 

 

Вимоги до 

до конкурсних робіт на кращий літературний твір «Ми за безпечне майбутнє» 

 

Конкурс триває з січня по березень 2022 року. 

 

Номінації конкурсу: 

     - художній твір  (оповідання, повість, нарис, казка); 

     - поетичний твір (вірш, поема). 

 

Вимоги до робіт, які подаються на конкурс: 

     - змістовність; 

     - стиль; 

     - грамотність викладу; 

     - відповідність тематиці; 

     - відповідність історичним подіям (для історичних нарисів); 

     - оригінальність. 

 

Теми на вибір для учасників: 

     - запобігання пожежам від необережного поводження з вогнем; 

     - захист дітей від пожеж та інших надзвичайних ситуацій; 

     - робота, навчання й побут професійних пожежників – рятувальників, 

працівників ДПТ України, дружин юних пожежників; 

     - заняття пожежно-прикладним спортом; 

     - пожежі в побуті та на виробництві, лісові пожежі й на хлібних полях; 

     - правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів; 

     - історія пожежництва рідного регіону. 

 

     Переможці конкурсу стають учасниками заключного етапу акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» та отримають цінні 

призи! 

 

Роботи надсилати за адресою: 

м. Кропивницький 

вул. Шевченка, 3 

25006 

Аварійно-рятувальний загін спецпризначення ГУ ДСНС України у 

Кіровоградській області (каб.30) 

 

_____________________________________ 
 

 

 

 

 



Додаток 3 

до листа ГУ ДСНС України   

у Кіровоградській області  

20.01.2022 р. № 5501-371/55 22 

 

 

Вимоги  

 до конкурсних робіт на кращий виріб у техніці квілінгу «Безпечний спосіб 

життя  - це модно»  

  

Конкурс триває з квітня по червень 2022 року. 

 

Вимоги до робіт, які подаються на конкурс: 

      -  творчі завершені роботи подаються в оригінальному вигляді.  

 

При цьому враховуються: 

      - відповідність темі; 

      - дотримання вибраного художнього образу; 

      - охайність виконання; 

      - техніка виконання відповідно до вподобань автора (простий. складний) та 

видів квілінгу (об’ємний, комбінований, трьохколірний, гофрований). 

 

Матеріал для виготовлення: 

      - різні види паперу (картон, гофрований та ін.). 

 

Теми для учасників: 

 - безпечна поведінка під час відпочинку біля водойм чи у лісі; 

 - безпечна поведінка з побутовими електро- та газовими приладами; 

 - отруйні гриби; 

 - піротехніка та виявлення боєприпасів часів Ввв; 

 - правила поведінки з відкритим вогнем; 

 - жнива; 

 - безпечна поведінка на льоду. 

 

     Переможці конкурсу стають учасниками заключного етапу акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» та отримають цінні 

призи! 

 

Роботи надсилати за адресою: 

м. Кропивницький 

вул. Шевченка, 3 

25006 

Аварійно-рятувальний загін спецпризначення ГУ ДСНС України у 

Кіровоградській області (каб.30) 

 

 

____________________________________ 

 



 
Додаток 4 

до листа ГУ ДСНС України   

у Кіровоградській області  

20.01.2022 р. № 5501-371/55 22 

 

 

Вимоги  

до конкурсних робіт на кращий виріб у техніці орігамі «Герой рятівник»  в 

рамках акції «Молодь Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» 

 

Конкурс триває з липня по вересень 2022 року. 

 

Вимоги до робіт, які подаються на конкурс: 

        - відповідність темі; 

        - охайність виконання; 

        - поєднання кольору та форми. 

 

Матеріал для виготовлення: 

        - папір (білий та кольоровий). 

 

       Переможці конкурсу стають учасниками заключного етапу акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» та отримають цінні 

призи! 

 

Роботи надсилати за адресою: 

м. Кропивницький 

вул. Шевченка, 3 

25006 

Аварійно-рятувальний загін спецпризначення ГУ ДСНС України у 

Кіровоградській області (каб.30) 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Додаток 5 

до листа ГУ ДСНС України   

у Кіровоградській області  

20.01.2022 р. № 5501-371/55 22 

 

 

Вимоги до конкурсних робіт 

 на кращий виріб із фоамірану в рамках акції «Молодь Кіровоградщини готова 

долати надзвичайні ситуації» 

 

Конкурс триває з жовтня по грудень 2022 року. 

 

Вимоги до робіт, які подаються на конкурс: 

        - відповідність темі; 

        - охайність виконання; 

        - органічне поєднання матеріалів. 

 

Матеріал для виготовлення: 

- фоаміран; 

- клей; 

- картон; 

- квітковий дріт. 

 

       Переможці конкурсу стають учасниками заключного етапу акції «Молодь 

Кіровоградщини готова долати надзвичайні ситуації» та отримають цінні 

призи! 

 

Роботи надсилати за адресою: 

м. Кропивницький 

вул. Шевченка, 3 

25006 

Аварійно-рятувальний загін спецпризначення ГУ ДСНС України у 

Кіровоградській області (каб.30) 

 

 

______________________________________ 

 


