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Про підсумки обласного комп’ютерного 
конкурсу з питань безпеки життєдіяльності 
«Збережи себе»

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації спільно з 
Департаментом сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації, навчально- 
методичним центром цивільного захисту та БЖД у Чернігівський області 
протягом жовтня -  листопада поточного року проведено обласний 
комп’ютерний конкурс навчальних презентацій серед учнів і студентів з питань 
безпеки життєдіяльності «Збережи себе».

Більше 120 представників здобувачів освіти з різних регіонів області 
підготували 49 конкурсних робіт-презентацій, які успішно можна застосовувати 
як під час занять з курсу «Основи здоров’я», «Основи безпеки 
життєдіяльності», так і під час просвітницьких заходів.

На підставі протоколу засідання журі конкурсу н а к а з у ю :

1. Визнати переможцями обласного комп’ютерного конкурсу серед учнів 
і студентів з питань безпеки життєдіяльності «Збережи себе» та нагородити 
цінними подарунками наступних учасників конкурсу:

№
з/п

Номінація, 
тема роботи

Прізвище, ім’я 
переможця

Перша категорія /учні 8-9 класів ЗЗСО/
1. Номінація - пожежна безпека; 

тема - «Торф’яні пожежі Чернігівщини»
Подя Юлія, 

учениця 9 класу Сядринської ЗОНІ 
Корюківської ОТГ

2. Номінація - електробезпека; 
тема - «Електронебезпека у побуті, 

вдома та на вулиці»

Назаренко Вадим, 
учень 8 класу Гончарівської гімназії 

Чернігівського району
3. Номінація - дитина і вулиця; 

тема - «Основні правила для 
двоколісних транспортних засобів»

Зінченко Юлія, 
учениця 8 класу Бахмацького ЗЗСО № 2

4. Номінація - дитина і вулиця; 
тема - «Дитина і вулиця»

Лисенко Катерина, 
учениця 9 класу ЗНЗ № 4 

м. Чернігова



Друга категорія /учні 10 -11 класів ЗЗСО/
5. Номінація - вчимося жити у  безпеці; 

тема - «Абетка безпеки для 
дошкільнят»

Коноваленко Денис, 
учень Наумівської ЗОШ Корюківської 

міської ради
6. Номінація - основи здорового способу 

життя; 
тема - «Куріння і молодь»

Кулакова Діана, 
учениця ліцею № 15 

м. Чернігова

Третя категорія /студенти закладів фахової перед вищої освіти/
7. Номінація - основи здорового способу 

життя;
тема - «Твоє майбутнє у твоїх руках»

Брижан Аліна, Сич Дар’я, 
студентки відділення «Бухгалтерський 

облік» Прилуцького агротехнічного коледжу

2. Оголосити подяку педагогічним працівникам, які сприяли якісній 
підготовці переможців обласного комп’ютерного конкурсу навчальних 
презентацій «Збережи себе».

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальний М. КОНОПАЦЬКИИ


