
 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

від «10» жовтня 2017 року                              № 791 

 

м. Кропивницький 

 

 

Про підсумки проведення  

Тижня знань безпеки життєдіяльності  

на тему: «Ми – за безпеку руху!» 

 

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 29.06.2017 року № 188/538 «Про проведення 

Тижнів знань безпеки життєдіяльності у навчальних закладах області у 

2017/2018 навчальному році» з 11 до 15 вересня 2017 року проводився Тиждень 

знань безпеки життєдіяльності на тему: «Ми – за безпеку руху!» (далі – 

Тиждень).  

На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня знань 

безпеки життєдіяльності було подано 90 робіт, із них: 

67 робіт колективів навчальних закладів (ДНЗ, ЗНЗ); 

13 робіт колективів професійно-технічних навчальних закладів; 

10 робіт колективів навчальних закладів обласного підпорядкування. 

Робоча комісія з підбиття підсумків конкурсу відзначає високий рівень 

роботи з підготовки та проведення вказаного вище заходу в навчальних 

закладах (ДНЗ, ЗНЗ) міст Світловодська й Олександрії, Добровеличківського, 

Долинського, Кіровоградського, Олександрівського, Онуфріївського районів, 

роботи яких відрізняються якісним наповненням змісту та нестандартністю 

запропонованих форм проведення заходів.  

Водночас слід відзначити, що не всі навчальні заклади області були 

активними учасниками Тижня. Зокрема, на конкурс не представлено матеріали: 

методичними кабінетами органів управління освітою районних 

державних адміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад: 

відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Маловисківської 

міської ради Кіровоградської області (завідувач – В. Мельчуцький); 
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відділу освіти Устинівської районної державної адміністрації (завідувач –

С. Михайлова); 

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

училище № 4» (заступник директора з виховної роботи, на якого покладено 

виконання обов’язків директора – О. Яценко); 

професійно-технічного училища № 5 м. Світловодськ (майстер 

виробничого навчання, на якого покладено виконання обов’язків директора – 

М. Ільченко); 

Капітанівського професійного ліцею переробної промисловості 

(директор – І. Кравченко); 

державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 8          

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

професійно-технічного училища № 30 с. Торговиця (директор –                 

О. Романій); 

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: «Ми – за безпеку 

руху!» у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних 

навчальних закладах та навчальних закладах обласного підпорядкування        

від 29 вересня 2017 року (протокол № 1)  

 

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: «Ми – 

учасники дорожнього руху» колективи:  

1) серед загальноосвітніх навчальних закладів: 

І місце – навчально-виховного комплексу «Павлиська загальноосвітня 

школа I-III ступенів – ліцей імені В.О.Сухомлинського»  Онуфріївської 

районної ради Кіровоградської області (директор – В. Деркач); 

ІІ місце – Новоосотської філії комунального закладу «Олександрівське 

навчально-виховне об’єднання №1» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області (завідувач філії – С. Криворучко); 

ІIІ місце – Вишняківської загальноосвітньої філії комунального закладу 

«Карлівське навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня школа                    

І-ІІІ ступенів. Позашкільний Центр» Соколівської сільської ради 

Кіровоградського району Кіровоградської області» (завідувач філії – Д. Ралко);   

2) серед дошкільних навчальних закладів: 

І місце – Новоукраїнського комунального дошкільного навчального 

закладу №5 «Берізка» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 

(завідувач – Н. Донець); 
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ІІ місце – дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 52 «Казковий» 

(м. Кропивницький) (завідувач – Л. Бондар); 

ІІІ місце – Онуфріївського дошкільного навчального закладу «Калинка» 

Кіровоградської області (завідувач – Л. Тягла); 

3) серед навчальних закладів обласного підпорядкування: 

І місце – Піщанобрідської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

I-II ступенів Кіровоградської обласної ради (директор – О. Шаповал); 

ІІ місце – Знам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату      

I-III ступенів Кіровоградської обласної ради (директор – Н. Заруцька); 

ІIІ місце – Світловодської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 

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

4) серед професійно-технічних навчальних закладів: 

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

(заступник директора з навчально-виробничої роботи, на якого покладено 

виконання обов’язків директора – Л. Грабовська); 

ІІ місце – Піщанобрідського професійного аграрного ліцею (директор –   

Т. Ліщенюк); 

ІІІ місце – Гайворонського професійного аграрного ліцею (директор –        

В. Кравцова). 

 

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: «Ми – за 

безпеку руху!», 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 у 2017-2018 навчальному році; 

2) за результатами проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності 

оформляти і своєчасно подавати матеріали конкурсу на розгляд обласної 

робочої комісії з підбиття 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 залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник начальника управління                                         Л. ШАТНА 



 
Додаток  

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації               

10.10.2017 року № 791 
 

 

 

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією 

 з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:  

«Ми – за безпеку руху!» 

 

 Методичні розробки уроків, позакласних заходів: 
- Ткача В., педагога-організатора Заваллівського навчально-виховного 

об’єднання «Загальноосвітня школа I-III ступенів» Гайворонської районної 

ради Кіровоградської області, фотозвіт у римах «Ми – за безпеку руху!»; 

- Босяги К., музичного керівника, та Воротиленко К., інструктора з 

фізичного виховання дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 63    

«Посмішка» (м. Кропивницький), сценарій інсценізації музично-фізкультурної 

розваги «Червона шапочка йде в гості»; 

- Суботіної О., Зайченко Н., Горобчик І., Тесленко І., класних керівників 3-х 

класів комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад I-III ступенів № 16 – дитячий юнацький центр «Лідер» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», сценарій бліц-турніру 

«Знавці дорожнього руху»; 

- Осипової О., класного керівника 5 класу Червонокостянтинівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області, сценарій вікторини «Правила безпеки під час переходу 

вулиці». 

• Творчі роботи дітей: 

- колективна робота учнів групи ПРМ-8 ДНЗ «Кіровоградський 

професійний ліцей сфери послуг», стінгазета «Ми – за безпеку руху!»; 

- колективна робота учнів 9 класу Лісівської філії комунального закладу 

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

Кіровоградської області, настінна вікторина «Все про дорожній рух!». 
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