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Про підсумки обласного 
комп’ютерного конкурсу 
навчальних презентацій 
«Збережи себе»

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації спільно з Чернігівським 
відділенням Всеукраїнського громадського дитячого руху «Ш кола безпеки» та 
навчально-методичним центром цивільного захисту та БЖ Д у Чернігівський 
області протягом жовтня-листопада поточного року проведено обласний 
комп'ю терний конкурс навчальних презентацій серед учнів і студентів з питань 
безпеки життєдіяльності «Збережи себе».

Більше 100 представників учнівської молоді з різних районів області 
підготували 64 конкурсні роботи-презентації, які успіш но можна застосовувати 
як під час занять з курсу «Основи здоров’я», «Основи безпеки 
життєдіяльності», так і на просвітницьких заходах.

Відповідно до рішення журі конкурсу 

НАКАЗУЮ :

1. Визнати переможцями обласного ком п’ютерного конкурсу навчальних 
презентацій серед учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності «Збережи 
себе» та нагородити цінними подарунками:

1.1 Колектив учнів 8-9 класів Карпилівської загальноосвітньої школи 
І-ІИ ступенів Срібнянської районної ради (презентація «Палаючий будинок»), 
І вікова категорія.

1.2 Картур Алину, Карпенко Анну -  учнів II курсу Ніжинського 
обласного педагогічного ліцею Чернігівської обласної ради (презентація 
«Електробезпека»), II вікова категорія



1.3 Короля Івана, Рябченка Ігоря, П ортну Ю лію -  студентів
Коледжу економіки і технологій Чернігівського національного технологічного 
університету (презентація «Евакуація»), III вікова категорія.

2. Визнати призерами обласного комп’ютерного конкурсу навчальних 
презентацій серед учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності «Збережи 
себе» та нагородити цінними подарунками:

2.1 Бачурну Вікторію -  ученицю 9 класу Замглайської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Ріпкинського району (презентація «Торф ’яні пожежі»), 
І вікова категорія.

2.2 Кірієнка Андрія -  учня 11 класу Чернігівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 28 Чернігівської м іської ради (презентація «Надзвичайні 
ситуації на транспорті»), II вікова категорія.

2.3 Іш утінова Богдана, К оров’яковського Влада -  студентів 
відокремленого структурного підрозділу «Коледж транспорту та комп'ю терних 
технологій» Чернігівського національного технологічного університету 
(презентація «Пожежна безпека»), III вікова категорія.

2.4 Довженка Валерія, Біба М аксима -  учнів 9 класу Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Чернігівської міської ради 
(презентація «Безпека дорожнього руху»), І вікова категорія.

2.5 Калюжного Нікіту -  учня 11 класу Чернігівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №9 Чернігівської міської ради (презентація «Світлофор 
М оргайко»), II вікова категорія.

2.6 Рудякова Олександра - студента Остерського коледжу будівництва 
та дизайну (презентація «Куріння і молодь»), III вікова категорія.

3. Оголосити подяку педагогічним працівникам, які сприяли якісній 
підготовці переможців і призерів обласного комп'ю терного конкурсу 
навчальних презентацій «Збережи себе».

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник М.А. Конопацький


