
 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

від «26» травня 2017 року                          № 439 

 

м. Кропивницький 

 

Про підсумки проведення  

Тижня знань безпеки життєдіяльності  

на тему: «Безпека у твоєму житті» 

 

На виконання спільного наказу начальника управління освіти, науки, 

молоді та спорту  Кіровоградської обласної державної адміністрації та 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Кіровоградській області від 04.07.2016 року № 214/525 «Про проведення 

Тижнів знань безпеки життєдіяльності у навчальних закладах області у 

2016/2017 навчальному році», з метою проведення цілеспрямованої 

просвітницької роботи з учасниками навчально-виховного процесу навчальних 

закладів області щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, 

виховання поважного ставлення до безпеки людини, усвідомлення необхідності 

вироблення навичок із дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, 

що виникають при порушенні життєвого процесу в побуті, під час трудової 

діяльності чи в соціальному середовищі, удосконалення навичок працівників 

навчальних закладів щодо організації заходів із забезпечення збереження життя 

та здоров’я учнів в умовах надзвичайних ситуацій, підвищення рівня 

інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань забезпечення безпеки 

життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу з 10 до 14 квітня     

2017 року проводився Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: 

«Безпека у твоєму житті».  

На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків зазначеного вище 

Тижня знань безпеки життєдіяльності було подано 76 робіт, із них: 

53 роботи колективів навчальних закладів (ДНЗ, ЗНЗ); 

10 робіт колективів професійно-технічних навчальних закладів; 

10 робіт колективів навчальних закладів обласного підпорядкування; 

3 роботи колективів позашкільних навчальних закладів. 

На особливу увагу заслуговує високий рівень роботи з підготовки та  

проведення вказаного вище заходу у навчальних закладах (ДНЗ, ЗНЗ) міста 

Світловодська, Кіровоградського, Компаніївського та Онуфріївського районів, 

роботи яких відрізняються якісним наповненням змісту, оригінальністю 

оформлення та нестандартністю запропонованих форм проведення заходів.  
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Водночас слід відзначити, що не всі заклади освіти області були 

активними учасниками цього Тижня знань безпеки життєдіяльності. Зокрема, 

на конкурс не були представлені матеріали: 

колективами професійно-технічних навчальних закладів: 
 державного навчального закладу «Кіровоградське вище професійне 

училище № 4» (директор – В. Косенко); 

 професійно-технічного училища № 5 м. Світловодськ (заступник 

директора з навчально-виробничої роботи, на якого покладено виконання 

обов’язків директора – С. Скопич); 

 державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 8          

м. Кіровоград» (директор – В. Шаманський); 

 державного навчального закладу «Вище професійне училище № 9            

м. Кіровоград» (директор – О. Рацул); 

 професійно-технічного училища № 16 м. Мала Виска (директор – 

О. Тереза); 

 професійно-технічного училища № 30 с. Торговиця (директор – О. Романій); 

 Олександрійського професійного аграрного ліцею (директор –                      
В. Афанасьєв); 

 професійно-технічного училища № 36 смт. Новгородка (директор – 
О. Вєтров); 

 державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 40                

м. Новоукраїнка» (директор – Н. Сербіна). 

 

На підставі рішення обласної робочої комісії з підбиття підсумків 

проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Безпека у твоєму 

житті» у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних 

навчальних закладах та навчальних закладах обласного підпорядкування від          

05 травня 2017 року (протокол № 4)  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями та нагородити Грамотою управління освіти, 

науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації за високий рівень 

організації та проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: 

«Безпека у твоєму житті»:  

1) серед загальноосвітніх навчальних закладів: 

І місце – колектив Онуфріївської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Онуфріївської районної ради Кіровоградської області (директор – С. Рощенко); 

ІІ місце – колектив загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 

Світловодської міської ради Кіровоградської області (директор – 

С. Омельченко); 

ІIІ місце – колектив Липнязької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської 

області (директор – О. Шеремет); 
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2) серед дошкільних навчальних закладів: 

І місце – колектив дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 14             

загального типу комунальної власності (м. Світловодськ) (завідувач –                   
Н. Стельвага); 

ІІ місце – колектив дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 7              

комбінованого типу комунальної власності (м. Світловодськ) (завідувач –                

Н. Стародуб); 

ІІІ місце – колектив дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 14    

(м. Олександрія) (завідувач – Л. Федорова); 

3) серед навчальних закладів обласного підпорядкування: 

І місце – колектив Світловодської загальноосвітньої санаторної школи-

інтернату І-ІІ ступенів № 2 (директор – С. Майстренко); 

ІІ місце – колектив Олександрійської загальноосвітньої школи-інтернату            

І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради (заступник директора з виховної 

роботи, на якого покладено виконання обов’язків директора, С. Гринюк); 

ІIІ місце – колектив Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату I-IIІ ступенів Кіровоградської обласної ради (директор –             

С. Щербина); 

4) серед професійно-технічних навчальних закладів: 

І місце – колектив професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець 

Кіровоградської області (директор – А. Запорожець); 

ІІ місце – колектив Гайворонського професійного аграрного ліцею 

(директор – В. Кравцова); 

ІІІ місце – колектив професійно-технічного училища № 12 м. Знам’янка 

(директор – В. Садієр); 

5) серед позашкільних навчальних закладів: 

І місце – колектив Центру дитячої та юнацької творчості ім. О. Шакала   

(м. Олександрія) (директор – Н. Полонік); 

ІІ місце – колектив Центру дитячої та юнацької творчості                          

(м. Світловодськ) (директор – В. Шабалін); 

ІІІ місце – колектив Світловодської станції юних натуралістів (директор – 

Н. Меркун). 

 

2. Визнати кращими серед учасників конкурсу педагогічних працівників та 

учнів (вихованців) дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-

технічних навчальних закладів та навчальних закладів обласного 

підпорядкування, чиї творчі роботи відзначені обласною робочою комісією з 

підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Безпека у 

твоєму житті», згідно з додатком. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад, професійно-технічних, позашкільних та 

навчальних закладів обласного підпорядкування: 

1) забезпечити організацію та проведення у підпорядкованих навчальних 

закладах Тижнів знань безпеки життєдіяльності відповідно до термінів, 

вказаних у методичних рекомендаціях, викладених у листі КЗ «КОІППО імені  
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Василя Сухомлинського» від 11.07.2016 року № 488/18-09 «Про проведення 

Тижнів знань безпеки життєдіяльності у навчальних закладах області у 2016 -

2017 навчальному році»; 

2) за результатами проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності 

оформляти і своєчасно подавати матеріали конкурсу на розгляд обласної 

робочої комісії з підведення підсумків до комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» (науково-методична лабораторія основ здоров'я, 

безпеки життєдіяльності та охорони праці) в друкованому та електронному 

варіантах. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

 

 

Начальник управління                                                      В. ТАБОРАНСЬКИЙ 

 



 
Додаток  

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації               

26.05.2017 року № 439 
 

 

 

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією 

 з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:  

«Безпека у твоєму житті» 

 

 Методичні розробки уроків, позакласних заходів: 
- Попової Т., заступника директора з виховної роботи Знам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області, сценарій виступу агітбригади ДЮП «Імпульс»; 

- Самайчук В., класного керівника 7 класу загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів с. Чемерпіль Гайворонського району Кіровоградської області, 

сценарій засідання круглого столу «Наша безпека в наших руках»; 

- Ткаченко О., учителя основ здоров’я Нечаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів ім. Ю. І. Яновського Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області, сценарій інформаційного міксу з елементами тренінгу 

для 5 класу «Твоя інтернет-безпека»; 

- Лебідєвої Є., керівника дружини ДЮПР комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області, сценарій виступу «Вартові безпеки»; 

- колективна робота педагогічних працівників санаторного дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 16 (м. Олександрія), відеопрезентація щодо 

проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності «Зроби свій вибір на користь 

здоров’я»; 

- Мельник Л., учителя початкових класів загальноосвітньої школи              

I-III ступенів № 2 Світловодської міської ради Кіровоградської області, 

презентація «Азбука здоров’я»; 

- Пивонос О., класного керівника 7 класу Млинківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, 

конспект заняття з елементами тренінгу «Обираємо здоров’я»; 

- Салангіної Г., педагога-організатора Успенської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, сценарій 

виступу агітбригади «Здорова людина – здорова нація». 

• Творчі роботи дітей: 

- колективні роботи вихованців та вихователів дошкільної ланки 

навчально-виховного комплексу «Попівська загальноосвітня школа                         

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області:  

1) колаж «Сонце, вода та повітр’я – твої друзі літні…», 

2) колаж «Щоб свято добре святкувати, слід правило запам’ятати…», 
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3) об’ємний колаж «Про безпеку треба дбати…», 

4) настінне панно «Вогонь всім друг надійний і корисний, але таким буває 

не завжди»; 

- колективна робота учнів 4 класу Василівської  загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, стінгазета 

«Ми любимо природу і бережемо її вроду!»; 

- колективна робота вихованців та вихователів дошкільної ланки 

навчально-виховного комплексу «Павлиська загальноосвітня школа                   

І-ІІ ступенів № 2 – дошкільний навчальний заклад» Онуфріївської районної 

ради Кіровоградської області, стінгазета «Правильне харчування»;  

- Алєксєєвої Дарії, учениці 2 класу, та Лагно Дарії, учениці 1 класу 

Новоосотської філії комунального закладу «Олександрівське навчально-

виховне об’єднання № 1» Олександрівської районної ради Кіровоградської 

області, творча робота «Земля кричить від болю! Врятуйте Землю від біди!»; 

- колективна робота учнів 6 класу Лісівської філії комунального закладу 

«Михайлівське навчально-виховне об'єднання» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області, аплікація «Забави сірниками». 


