УКРАЇНА
НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від «02» травня 2018 року

№ 333-ОД
м. Кропивницький

Про підсумки проведення
Тижня сприяння здоровому
способу життя та безпеки життєдіяльності
на тему: «Найбільше багатство – здоров’я»

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 12 до 16 лютого 2018 року проводився Тиждень
сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему:
«Найбільше багатство – здоров’я» (далі – Тиждень).
На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було
подано 76 робіт, із них:
51 робота колективів закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
12 робіт колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
10 робіт колективів закладів освіти обласного підпорядкування;
3 роботи колективів закладів позашкільної освіти.
Робоча комісія з підбиття підсумків конкурсу відзначає високий рівень
роботи з підготовки та проведення вказаного вище заходу в закладах
дошкільної, загальної середньої освіти міст Світловодська, Олександрівського,
Онуфріївського районів, Первозванівської ОТГ, роботи яких відрізняються
якісним наповненням змісту та нестандартністю запропонованих форм
проведення заходів.
Водночас слід зазначити, що не всі заклади освіти області змогли
долучитися до цього Тижня в терміни, які було визначено згаданим вище
спільним наказом начальника управління освіти, науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної державної адміністрації та Управління Державної
служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області, у зв’язку з
призупиненням освітнього процесу в навчальних закладах області через складні
погодні умови та з метою недопущення виникнення епідемії грипу й гострих
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распіраторних захворювань.
На підставі рішення обласної робочої комісії з підбиття підсумків
проведення Тижня сприяння здоровому способу життя та безпеки
життєдіяльності на тему: «Найбільше багатство – здоров’я» у закладах
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійнотехнічної) освіти та закладах освіти обласного підпорядкування від 19 березня
2018 року (протокол № 3)
НАКАЗУЮ:
1. Визнати переможцями й нагородити Дипломом управління освіти,
науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації за високий рівень
організації і проведення Тижня сприяння здоровому способу життя та безпеки
життєдіяльності на тему: «Найбільше багатство – здоров’я»:
1) серед закладів загальної середньої освіти колективи:
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 – комунального закладу «Первозванівське навчально-виховне
об’єднання «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний
заклад» Первозванівської сільської ради Кіровоградського району
Кіровоградської області (директор – О. Курлова);
ІIІ місце – Канізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області (директор –
М. Український);
2) серед закладів дошкільної освіти колективи:
І місце – Камбурліївського дошкільного навчального закладу «Топольок»
(директор – Н. Штефан);
ІІ місце – Олександрівського дошкільного навчального закладу № 6
(директор – В. Дергунова);
ІІІ місце – дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 7
комбінованого типу комунальної власності (м. Світловодськ) (директор –
Н. Стародуб);
3) серед закладів освіти обласного підпорядкування колективи:
І місце – Піщанобрідської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
I-II ступенів Кіровоградської обласної ради (виконуюча обов’язків директора –
О. Шаповал);
ІІ місце – Олександрійської загальноосвітньої школи-інтернату
І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради (директор – С. Гринюк);
ІIІ місце – комунального закладу «Світловодська загальноосвітня
санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської обласної ради»
(директор – С. Майстренко);
4) серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти колективи:
І місце – Гайворонського професійного аграрного ліцею (директор –
В. Кравцова).
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ІІ місце – професійно-технічного училища № 12 м. Знам’янка
(заступник директора з навчально-виробничої роботи, на якого покладено
виконання обов’язків директора – Л. Грабовська);
ІІІ місце – Піщанобрідського професійного аграрного ліцею (директор –
Т. Ліщенюк);
5) серед закладів позашкільної освіти колективи:
І місце – Центру дитячої та юнацької творчості (м. Світловодськ)
(директор – В. Шабалін);
ІІ місце – Знам'янського центру дитячої та юнацької творчості
(директор – Г. Подвиженко);
ІІІ місце – Онуфріївського районного центру дитячої та юнацької
творчості (директор – Л. Зінченко).
2. Визнати кращими серед учасників конкурсу педагогічних працівників та
учнів (вихованців) закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної,
професійної (професійно-технічної) освіти та закладів загальної середньої
освіти обласного підпорядкування, чиї творчі роботи відзначені обласною
робочою комісією з підбиття підсумків Тижня сприяння здоровому способу
життя та безпеки життєдіяльності на тему: «Найбільше багатство – здоров’я»,
згідно з додатком.
3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних,
сільських рад об’єднаних територіальних громад, закладів освіти обласного
підпорядкування, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти:
1) забезпечити організацію та проведення в підпорядкованих закладах
освіти 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.

Начальник управління

В. ТАБОРАНСЬКИЙ

Додаток
до наказу начальника
управління освіти, науки,
молоді та спорту
облдержадміністрації
02.05.2018 № 333-ОД

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією
з підбиття підсумків Тижня сприяння здоровому способу життя
та безпеки життєдіяльності на тему:
«Найбільше багатство – здоров’я»
 Методичні розробки уроків, позакласних заходів:
– Саветіної В., класного керівника державного навчального закладу
«Кіровоградське вище професійне училище № 4», конспект виховної години на
тему: «Здоров’я – цінність нашого життя»;
– Зубової
В.,
класного
керівника
Новопразької
спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Олександрійського району
Кіровоградської області, сценарій казки «Колобок на сучасний лад. «Бережи
здоров’я змолоду»;
– Янчукової Л., учителя початкових класів Новопразької спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Олександрійського району
Кіровоградської області, сценарій гри-подорожі «До країни здоров’я»;
– Ткаченко О., учителя основ здоров’я Нечаївської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів ім. Ю. І. Яновського Компаніївської районної ради
Кіровоградської області, конспект уроку-тренінгу для учнів 9-11 класів «Хочеш
бути сучасним? Будь здоровим!»;
– Назарової О., Бахтєєвої О., учителів початкових класів комунального
закладу «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 24 – центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області», конспект виховного заходу для учнів 4 класів на
тему: «Життя і здоров’я – найвища цінність».

• Творчі роботи дітей:
– Пірієнко Анни, учениці 6 класу Великочечеліївської філії комунального
закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новгородківської
районної ради Кіровоградської області, малюнок «Шкідливі звички»;
– Задираки
Кирила,
учня
3-А класу комунального
закладу
«Новгородківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа
I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної
ради Кіровоградської області, малюнок «Хочу бути здоровим»;
– Лимаренко Ірини, учениці 7 класу Компаніївської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області,
малюнок «Спорт – це здоров’я!»;
– Лимаренко Данила, учня 5 класу Компаніївської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, малюнок
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Продовження додатка

«Сонце, повітря і вода – запорука здорового життя!»;
– Черевко Анастасії, учениці 4 класу Компаніївської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області,
малюнок «Моя сім’я за здоровий спосіб життя!»;
– Гриценко Аліни, учениці 4 класу Компаніївської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області,
малюнок «Якщо хочеш бути здоровим – танцюй!»;
– Мартинів Анни, учениці 5 класу Компаніївської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, малюнок
«Здоровим будеш – все здобудеш!»;
– спільна робота мами та доньки Кіш Вероніки, вихованки середньої групи
«Веселка» Павлиського дитячого дошкільного закладу «Оленка», аплікація
«Смачно та корисно!»;
– спільна робота мами і синів Жаніленка Єгора та Іллі, вихованців
молодшої групи «Сонечко» Павлиського дитячого дошкільного закладу
«Оленка», композиція «Корзина здоров’я!»;
– Жабокрицького Дмитра, учня 7 класу Несватківської філії комунального
закладу
«Олександрівське
навчально-виховне
об'єднання
№ 2»
Олександрівської районної ради Кіровоградської області, вірш «Дари
природи»;
– колективна робота Гудем’юк Крістіни, Юрченко Світлани, Швед Яни,
Леванець Аліни, учнів Несватківської філії комунального закладу
«Олександрівське навчально-виховне об'єднання № 2» Олександрівської
районної ради Кіровоградської області, творча робота «Букет здоров’я»;
– колективна робота учнів 7 та 8 класів Цвітненської філії комунального
закладу «Красносільське навчально-виховне обєднання», робота із солоного
тіста «Набір здорового харчування».

