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З 20 по 24 листопада 2017 року в технікумі відбувся тиждень безпеки життєдіяльності,
в якому прийняли участь студенти перших та других курсів. Було проведено такі заходи:
- конкурс плакатів під гаслом «Зробимо життя безпечним»
- виховні години на тему: «Безпека – запорука життя»;
- вікторина «Правила безпеки життєдіяльності».
Цей захід було організовано з метою попередження травматизму невиробничого
характеру, поважного ставлення до безпеки людини, формування у студентів
світоглядних та етичних основ здорового способу життя, гармонізованих з природними,
технічними та соціальними чинниками, а також підняття рівня
інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпечної життєдіяльності.
У вікторині «Правила безпеки життєдіяльності» прийняли участь три команди:
«БРИГАДА ТРАКТОРИСТІВ» відділення «Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва» – команда групи А-21, а саме: Бойко Валентин, Дудін
Максим, Онда Володимир, Пахненко Руслан, Погоріловський Юрій.
«ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ» відділення «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка» - група Е-21, а саме: Дрюченко Максим, Завада Дмитро, Коломієць
Ігор, Косякова Дар’я, Пугач Олександр, Трапєєв Родіон.
«ПЕШЕХОДНЫЕ ЗЕБРЫ» відділення «Економіка, підприємництво та менеджмент» збірна груп ОП-21 та МН-21, а саме: Біленко Павло, Єременко Дар’я, Крикун Вікторія,
Сербіненко Михайло, Даценко Юрій.
Команди відділень змагалися у конкурсах: «Візитка», «Розминка», «Я – вундеркінд»,
«Фольклорна сторінка», «Пожежна тривога», «Сядь на пеньок, скуштуй пиріжок»,
«Склади речення», «Рятівники». Після запеклої боротьби команди посіли такі місця:
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І місце – команда «ПЕШЕХОДНЫЕ ЗЕБРЫ»;
ІІ місце – команда «БРИГАДА ТРАКТОРИСТІВ»;
ІІІ місце – команда «ЕЛЕКТРОМОНТЕРИ».
У конкурсі плакатів під гаслом «Зробимо життя безпечним» переможцями у наступних
номінаціях стали:
«Найяскравіший» – група ОП-21 та М-31;
«Найінформативніший» – група Б-31, Е-31 та А-12у;
«Найкреативніший» – група М-41 та М-42к;
«Найбезпечніший» – група ОПМ-11, Е-11 та Е-41;
«Найпрезентабельніший» - група МН-21, А-21 та Е-21.
Вітаємо наших учасників з перемогою і бажаємо не зупинятися на досягнутому.
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Заступник директора з навчальної роботи,
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А.В. Безуглий
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