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Серед юнаків: і місце – Перепелятник артем 
(Донецька обл.); іі місце – Горбенко Данило 
(Донецька обл.); ііі місце – Музиченко Максим 
(Черкаська обл.) та Долгушин роман (рівнен-
ська обл.). 

метання м’яча
Серед дівчат: і місце – лисяк Настя 

(львівська обл.); іі місце – ільчук аліна (рів-
ненська обл.); ііі місце – Семенюк Олеся 
(львівська обл.). 

Серед юнаків: і місце – Горбенко Данило 
(Донецька обл.); іі місце – Оліхов Євгеній (Хар-
ківська обл.); ііі місце – Петрівський Олександр 
(рівненська обл.). 

піднімання тулуба в положення сід
Серед дівчат: і місце – розвадівська анаста-

сія (Вінницька обл.); іі місце – Коваленко Юлія 
(ар Крим); ііі місце – Чулой Маргарита (Запо-
різька обл.). 

Серед юнаків: і місце – Брехер Денис (Запо-
різька обл.); іі місце – Грабар Богдан (Вінницька 
обл.); ііі місце – Гребенюк Єгор (луганська обл.) 
та Мертвиченко Владислав (м. Київ). 

плавання
Серед дівчат: і місце – Корж Яна (Сумська 

обл.); іі місце – Олійник Юлія (Вінницька обл.); 
ііі місце – Нагорна Оксана (Вінницька обл.).

Серед юнаків: і місце – Гупало Микита (Полтав-
ська обл.); іі місце – Поліщук ігор (Київська обл.); 
ііі місце – Курсеітов Денис (Київська обл.). 

Комітет з фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України як орга-
нізатор змагань, враховуючи рекомендації та 
побажання спортивних фахівців, вчителів фі-
зичної культури щодо якіснішого проведення 
змагань, забезпечив суддівський корпус сучас-
ною контрольно-вимірювальною технікою та 
відповідним інформаційним обладнанням.

Приємно відзначити, що регулярне проведення 
цих знакових багатоступеневих змагань серед юна-
ків та дівчат, які подають спортивні надії, сприяє 
не лише зміцненню їхнього здоров’я, а й підвищен-
ню рівня фізичної та змагальної підготовленості 
юних спортсменів. Водночас проведені змагання 
надали новий поштовх фізкультурно-спортивній 
роботі в усіх ланках вітчизняної системи освіти.

ШКОЛА бЕЗпЕКИ
ЗБІр-ЗМаГаННЯ ЮНиХ рЯтуВалЬНиКІВ
КОЛОМОєцЬ галина Анатоліївна – науковий співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МоН 
україни, науковий співробітник Інституту проблем виховання НаПН україни; 
НЕгРІєНКО Алла Олегівна – голова Всеукраїнського громадського дитячого руху «Школа безпеки»; 
РЕбРИНА Анатолій Арсенович – доцент кафедри здоров’я людини Хмельницького національного університету, 
кандидат педагогічних наук

1–6 липня 2013 р. на навчально-тре ну ва ль-
ному полігоні Національного університету ци-
вільного захисту України у селі Фігурівка Хар-
ківської області відбувся XIIі Всеукраїнський 
(VIIі міжнародний) збір-змагання юних ря-
тувальників «школа безпеки», що є фіналь-
ним етапом районних (міських) та обласних 
(Кримського республіканського, Київського та 
Севастопольського міських) етапів змагань. 

Організаторами заходу виступили Державна 
служба України з надзвичайних ситуацій, Ко-
ординаційна рада Всеукраїнського громадського 
дитячого руху «Школа безпеки», Національний 
університет цивільного захисту України, Мініс-
терство освіти і науки України.

У Зборі-змаганні взяли участь 200 юнаків та 
дівчат, що представляли команди 21 області 
України, автономної республіки Крим, міст Ки-
єва і Севастополя та російської Федерації (ко-
манда з ростовської області).

метою Збору-змагання є виховання у дітей 
та молоді культури безпечної життєдіяльності, 
формування свідомого й відповідального став-
лення до особистої та колективної безпеки, 
пропаганди здорового способу життя, сприяння 
патріотичному вихованню молоді та її фізич-
ному розвитку, а також популяризації професії 
рятувальника.

Основні завдання Збору-змагання:
• підготовка та навчання дітей та молоді діям 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
• підвищення рівня знань дітей та молоді 

з питань безпеки життєдіяльності, їх практичної 
підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях, фі-
зичної, психологічної та професійно-прикладної 
підготовки; 

• привернення уваги державних та громад-
ських організацій до проблеми попередження 
загибелі та травматизму дітей і підлітків; 

• залучення дітей та молоді до занять при-
кладними видами спорту, само- та взаємодопо-© Коломоєць Г. а., Негрієнко а. о., ребрина а. а., 2013
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мога, спрямовані на підготовку людини до дій 
у надзвичайних ситуаціях;

• удосконалення та впровадження інновацій-
них форм та методів роботи з дітьми та молоддю 
щодо формування в них професійно-прикладної 
культури та культури безпеки;

• засвоєння знань з основ цивільного захис-
ту, пожежної безпеки, проведення рятувальних 
та інших невідкладних робіт під час ліквідації 
наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та 
першої невідкладної медичної допомоги; 

• демонстрація практичних навичок та умінь 
поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, про-
ведення рятувальних робіт, надання першої ме-
дичної допомоги і транспортування постраж-
далих;

• виховання громадянської позиції молоді 
у сфері цивільного захисту, сприяння її фахо-
вому зростанню й орієнтації щодо професії ря-
тувальника;

• вшанування пам’яті учасників ліквідації 
аварії на ЧаеС;

• формування у підростаючого покоління 
прагнення до здорового та безпечного способу 
життя, негативного ставлення до тютюнопалін-
ня, вживання алкоголю та наркотиків;

• організація змістовного дозвілля дітей та 
молоді;

• виявлення кращих команд обласних відді-
лень ВГДр «Школа безпеки»; 

• налагодження та розвиток дружніх стосун-
ків між відділеннями ВГДр «Школа безпеки» 
та юними рятувальниками зарубіжних країн, 
об’єднання зусиль з метою пропаганди здоро-
вого та безпечного способу життя;

• підведення підсумків роботи відділень ВГДр 
«Школа безпеки» та гуртків юних рятувальни-
ків; 

• поширення та розвиток в Україні Всеукра-
їнського громадського дитячого руху «Школа 
безпеки».

Першого липня на плацу Національного уні-
верситету цивільного захисту України відбу-
лося урочисте відкриття XIIі Всеукраїнсько-
го (VIIі Міжнародного) збору-змагання юних 
рятувальників «Школа безпеки». З вітальним 
словом до юних рятувальників звернувся рек-
тор Національного університету цивільного 
захисту України генерал-лейтенант служби 
цивільного захисту Володимир садковий, у 
якому він наголосив на формуванні «у підрос-
таючого покоління культури безпеки, праг-
нення до здорового та безпечного способу 
життя, негативного ставлення до вживання 
алкоголю, тютюнопаління та наркотиків. Такі 
заходи, – на переконання мовця, – сприяють 
профілактиці дитячого травматизму, налаго-
дженню та розвитку дружніх стосунків між 

юними рятувальниками України та зарубіж-
них країн, налагодженню робочих контактів 
із колегами зарубіжних країн, а також ви-
вченню та впровадженню передового досві-
ду з питань організації роботи з дітьми та 
молоддю, безпечної життєдіяльності у сфері 
рятувальної справи». 

Кожен збір-змагання має свої особливості. 
На них звернула увагу алла негрієнко, го-
лова Всеукраїнського громадського дитячого 
руху «Школа безпеки». Зокрема вона нагадала, 
що на і зборі юних рятувальників 2011 р. 
було проведено чемпіонат з юнацького ряту-
вального багатоборства, а цього року вперше 
має побачити світ «Збірка казок для малят» з 
безпеки життєдіяльності, написаних самими 
дітьми. 

Другого липня на навчально-тренувальному 
полігоні Університету відбулися змагання з 
таких видів, як «аварійно-рятувальні роботи 
у зоні техногенної аварії», «рятувальні робо-
ти на акваторії». Переможцями з цих видів 
стали команди Тернопільської та луганської 
областей.

Команда Волинської області перемогла на 
дистанціях «аварійно-рятувальні роботи у 
зоні хімічного або радіаційного забруднення» 
та «рятування потерпілого з висотної будів-
лі», на дистанції «аварійно-рятувальні роботи 
у зоні пожежі» першою була команда міста 
Севастополь. 

Четвертого липня відбулися змагання з 
таких видів, як «Пошуково-рятувальні роботи 
в природному середовищі», «Медицина (на-
дання першої медичної допомоги)» та психо-
логічні тестування. Змагання з «Пошуково-
рятувальних робіт у природному середовищі» 
складалося з 5-ти етапів. Учасники «Школи 
безпеки» долали крутосхилі переправи, вер-
тикальні перила, водну перешкоду, звільняли 
з-під завалів постраждалих, орієнтувалися на 
місцевості (рухалися за легендою) та перено-
сили постраждалих на медичних ношах. Пере-
можницею цього виду змагань стала команда 
Вінницької області.

Вид змагання «Медицина (надання першої 
медичної допомоги)» складався з двох завдань. 
На першому етапі учасники збору-змагання 
відпрацьовували теоретичні завдання щодо 
надання першої медичної допомоги, на дру-
гому – виконували практичні завдання щодо 
проведення серцево-легеневої реанімації та 
надання першої медичної допомоги при різ-
них видах травм. Перше місце з виду змагань 
«Медицина» виборола команда Волинської об-
ласті.

Цього ж дня відбувся агітаційно-презента цій-
ний конкурс «Візитна картка». Кожній  команді 
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була надана можливість якомога яскравіше 
представити себе, враховуючи тематику куль-
тури безпеки життєдіяльності.

Найбільш складна боротьба тривала між ко-
мандами луганської, Миколаївської, Волинської 
та Тернопільської областей, міста Севастополь 
та автономної республіки Крим.

Головна суддівська колегія, яка ретель-
но стежила за перебігом змагань й старанно 
оцінювала професійні дії юних рятувальників, 
складалася з досвідчених фахівців галузі, суддів 
національної категорії, кращих учителів, викла-
дачів, інструкторів, майстрів спорту, професій-
них рятувальників та медичних працівників, 
психологів: головний суддя – ректор Національ-
ного університету цивільного захисту України, 
генерал-лейтенант служби цивільного захисту 
Володимир петрович садковий; заступник го-
ловного судді з безпеки, суддя-інспектор – член 
координаційної ради ВГДр «Школа безпеки», 
вчитель захисту Вітчизни Вінницької фізико-
математичної гімназії № 17, голова Вінницької 
обласної Федерації багатоборства рятувальни-
ків, майстер спорту Олександр миколайович 
макаров; заступник головного судді – волонтер 
руху «Школа безпеки», старший майстер вироб-
ничого навчання Вищого професійного учили-
ща луганського національного університету ім. 
Т. Шевченка, майстер спорту Олександр Юрі-
йович ляшенко; заступник головного судді з 
організаційних питань – заступник начальника 
навчально-методичного відділу Національного 
університету цивільного захисту України, під-
полковник служби цивільного захисту максим 
миколайович Журавський; головний секре-
тар – заступник голови Миколаївського облас-
ного відділення ВГДр «Школа безпеки», стар-
ший методист Миколаївського обласного центру 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської 
молоді Олена Вікторівна Овсяннікова; за-
ступник головного судді з нагородження, голо-
ва Мандатної комісії – заступник начальника 
обласних курсів з виробничого навчання по м. 
Черкаси НМЦ ЦЗ та БЖД Черкаської області, 
голова Черкаського ОВ ВГДр «Школа безпеки» 
Юрій Борисович дроговоз; заступники голов-
ного судді з видів змагань – Олег ярославович 
ковтун, Юрій Володимирович тананайський, 
руслан михайлович лобас, Юрій Олексан-
дрович приходько, мирослав мирославович 
дем’янчук, анастасія Олегівна толмачова; 
начальники дистанцій – сергій Володимиро-
вич кулаков, Валерій андрійович Гузенко, 
павло анатолійович ковальов; старші судді – 
ігор Олександрович толкунов, іван дмитро-
вич філіпчук, Володимир Віколович дячук, 
Валерій Володимирович Бондар; голова журі 
конкурсної програми – микола павлович це-

луйко; заступники головного секретаря – Ві-
кторія Вікторівна коленко, людмила мико-
лаївна Власко, Олена Василівна Осипенко; 
член секретаріату – Олександр Володими-
рович полійчук; судді-водолази – костянтин 
Геннадійович лапко, Віталій Олександрович 
собін.

Отже, в результаті цікавих та запеклих випро-
бувань стали відомими команди-переможниці. 

і місце у загальнокомандному заліку посіла 
команда автономної республіки крим з міста 
Керчі, іі місце – команда луганської області, 
третє – миколаївської області. 

Шостого липня відбулося урочисте закриття 
заходу. ректор НУЦЗ України генерал-лейтенант 
служби цивільного захисту Володимир Садко-
вий подякував організаторам Всеукраїнського 
громадського дитячого руху «Школа безпеки» за 
залучення українських та російських школярів 
до пропаганди здорового та безпечного спосо-
бу життя, популяризації благородної професії 
рятувальника, а також запросив учнів до сту-
дентської сім’ї одного з найкращих навчальних 
закладів Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій – Національного університету 
цивільного захисту України, який цього року 
святкуватиме свій 85-річний ювілей.

Проректор з персоналу НУЦЗ України Вадим 
попов зауважив, що не важливо, хто став пере-
можцем Збору-змагань, основне – всі учасники 
подружилися, пропагували здоровий та безпеч-
ний спосіб життя та благородну, але вкрай не-
безпечну професію рятувальника, а керівники 
команд-учасниць налагодили робочі контакти із 
колегами зарубіжних країн, а також збагатили 
свій багаж передовим досвідом з питань орга-
нізації роботи з дітьми та молоддю.

Додамо, що для дітей-учасників Збору-
змагань було організовано дозвілля. Щодня 
представники клубу Університету разом із ор-
ганізаторами «Школи безпеки» проводили різні 
конкурси, вечори, круглі столи, розважальні 
програми, перегляд відеофільмів про рятуваль-
ників тощо. але головне, що чимало учасників 
змагань визначилися і з майбутньою профе-
сією.

Наприклад, Олександр кукушкін, член ко-
манди «Кіммерія» міста Керч автономної респу-
бліки Крим сказав нашому кореспонденту, що 
«Школа безпеки» допомогла йому у виборі про-
фесії: «Я хочу стати рятувальником і планую 
у цьому році вступати до Національного універ-
ситету цивільного захисту України». Він дуже 
задоволений результатом виступу своєї команди 
на Зборі-змаганні «Школа безпеки». Вперше за 
13 років команда Криму отримала такий ви-
сокий результат, що свідчить про наполегливу 
роботу всіх учасників команди, тренера та ке-
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рівника команди. Зауважимо, що саме у цей 
ВУЗ і вступив наш юний рятувальник.

лариса цой, учасниця Збору-змагання, роз-
повіла, що за перемогу рідної команди готова 
і у вогонь, і у воду. Вона тренується вже три 
роки. За цей час стала впевненіша у своїх силах 
і сміливіша, і це допомагає не розгубитися в 
ситуації, навіть нехай це буде якась дрібниця. 
«Мою подружку вкусив павук, і я їй надала пер-
шу допомогу». Тепер дівчина хоче перетворити 

своє хобі в щось більше – вступити в університет 
і присвятити порятунку людей все життя. 

анастасія позняковська, учасниця Збору-
змагання, наголосила, що «Школа безпеки» 
навчає допомагати у біді людям та надати їм 
першу медичну допомогу, опанувати себе у над-
звичайній ситуації.

Шостого липня Збір-змагання завершився, 
але залишив за собою незабутні враження та 
яскраві спогади.

«ОСІННІ КАНІКУЛИ 
2013 РОКУ»

СПортиВНІ ІГри СереД ШКолЯрІВ 
КиЇВСЬКоЇ оБлаСтІ

ІЛЬчЕНКО Анатолій Іванович – начальник Київського обласного відділення Комітету з ФВС МоН україни;  
СТЕцЕНКО Володимир григорович – начальник управління молоді та спорту Київської облдержадміністрації

 Завдання популяризації здорового способу 
життя серед учнівської молоді, залучення ді-
тей до занять фізичною культурою і спортом 
в рамках найрізноманітніших вітчизняних со-
ціальних ініціатив, зокрема ініціативи Прези-
дента України Віктора Федоровича Януковича 
«Діти – майбутнє України», дедалі набуває своєї 
актуальності. Для освітян-практиків області це 
завдання знайшло своє втілення у дорученні го-
лови Київської обласної державної адміністрації 
від 21 жовтня ц. р. № 124-1 «Про проведення 
спортивних ігор серед школярів Київської області 
у канікулярний період». У відповідності з цим 
дорученням з 28 жовтня по 3 листопада ц. р. 
Департамент освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації, Київське обласне відді-
лення Комітету з фізичного виховання та спорту 
МОН України й Управління молоді та спорту 
Київської облдержадміністрації забезпечили про-
ведення вищезазначених спортивних змагань.

Змагання проводилися серед учнів 7-9 класів 
із шести видів спорту (шахи, шашки, теніс на-
стільний, баскетбол, гандбол, футбол).

ігри проходили у три етапи: на першому – 28-
29.10.2013 р. – змагалися школярі усіх районів та 
міст Київської області; на другому – 31.10.2013 р. – 
відбулися обласні зональні змагання, які проходи-
ли в містах Васильків, Буча, Бровари, Бориспіль, 
Обухів, Кагарлик, у них взяло участь 36 регіо-
нів області, крім Поліського району; третій етап 

(02.11.2013 р.), або обласні фінальні змагання, які 
відбулися на базі Васильківської ЗОШ № 9, став 
завершальним для цих шкільних змагань.

Переможцями Спортивних ігор серед школя-
рів Київської області стали: 

• з баскетболу (командний залік): Києво-
Святошинський р-н – і місце,  м. Бровари – іі 
місце, м. Переяслав-Хмельницький – ііі місце;

• з шахів (особистий залік): Владислав Єресь-
ко (м. Обухів) – і місце,  Богдан Васюк (Бро-
варський р-н) – іі місце, андрій Кодовбецький  
(Києво-Святошинський р-н) – ііі місце;

• з шашок – юнаки: Владислав Спак (м. Бе-
резань) – і місце,  Даніїл Брусенков (м. Обу-
хів) – іі місце, Дмитро Марков (Бородянський 
р-н) – ііі місце; – дівчата: Тетяна Коміль (Згу-
рівський р-н) – і місце, Катерина Букша (Ва-
сильківський р-н) – іі місце, Тетяна Холоденко 
(Бородянський р-н) – ііі місце;

• з настільного тенісу – юнаки: Кирило 
Сутирь (Києво-Святошинський р-н) – і місце, 
роман Ткаченко (Броварський р-н) – іі міс-
це, Дмитро Шемчак (Миронівський р-н) – ііі 
місце; – дівчата: Тетяна Самойленко (Києво-
Святошинський р-н) – і місце, Дарина литов-
ченко (Броварський р-н) – іі місце, Світлана 
Сухомлин (Таращанський р-н) – ііі місце.

За програмою Спортивних ігор серед школя-
рів Київської області відбулися також обласні 
змагання з гандболу серед юнаків і дівчат 2000 
та 2001 р. н. на призи клубу «Стрімкий м’яч» у © Ільченко а. І., Стеценко В. Г., 2013
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