
 

 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

25 жовтня 2018 року                            № 738-од 

 

м. Кропивницький 

 

 

Про підсумки проведення  

Тижня знань безпеки життєдіяльності  

на тему: «Молодь за безпеку дорожнього 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 22.06.2018 року № 166/480-од «Про проведення 

Тижнів знань безпеки життєдіяльності в закладах освіти області                             

у 2018/2019 навчальному році» з 10 до 14 вересня 2018 року проводився 

Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Молодь за безпеку 

дорожнього руху!» (далі – Тиждень).  

На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було 

подано 70 робіт, із них: 

47 робіт колективів закладів дошкільної та загальної середньої освіти; 

14 робіт колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

9 робіт колективів закладів освіти обласного підпорядкування. 

Робоча комісія з підбиття підсумків конкурсу відзначає високий рівень 

роботи з підготовки та проведення вказаного вище заходу в закладах 

дошкільної, загальної середньої освіти міста Світловодська, Олександрівського, 

Онуфріївського районів, Соколівської ОТГ, Гайворонського професійного 

аграрного ліцею, роботи яких відрізняються якісним наповненням змісту та 

нестандартністю запропонованих форм проведення заходів.  

Водночас слід відзначити, що не всі заклади освіти області були 

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

відділом освіти Вільшанської районної державної адміністрації 

(виконуючий обов’язки начальника – М. Мотас); 

відділом освіти, молоді та спорту Голованівської районної державної 

адміністрації (начальник – С. Туз); 

відділом освіти Новгородківської районної державної адміністрації 

(начальник – Л. Остапчук); 
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відділом освіти Олександрійської районної державної адміністрації 

(головний спеціаліст – С. Михайленко); 

колективами закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 
державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 8          

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

державного навчального закладу «Кіровоградський професійний ліцей 

сфери послуг» (директор – Л. Снєжко); 

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

О. Романій); 

професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець Кіровоградська 

область (директор – А. Запорожець); 

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: «Молодь за безпеку 

дорожнього руху!» у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної) освіти та закладах освіти обласного 

підпорядкування від 28 вересня 2018 року (протокол № 1)  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями й нагородити Дипломом управління освіти, 

науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації за високий рівень 

організації і проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: 

«Молодь за безпеку дорожнього руху!»:  

1) серед закладів загальної середньої освіти колективи: 

І місце – Камбурліївської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

Онуфріївської районної ради Кіровоградської області (директор – Н. Зубкова); 

ІІ місце – Новоосотської філії комунального закладу «Олександрівське 

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

Кіровоградської області (завідувач філії – Т. Криворучко); 

ІIІ місце – комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Долинська гімназія – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3 Долинської 

районної ради» (директор – І. Свічкарьова); 

2) серед закладів дошкільної освіти колективи: 

І місце – дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 комбінованого 

типу (м. Олександрія) (директор – О. Кудлай); 

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

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

ІІІ місце – Павлиського дитячого дошкільного закладу «Оленка»  

(директор – О. Пеннер); 
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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 – комунального закладу «Світловодська загальноосвітня санаторна 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської обласної ради» (заступник 

директора з виховної роботи – Л. Кірєєва); 

ІIІ місце – Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої школи-

інтернату I-IIІ ступенів Кіровоградської обласної ради (виконуючий обов’язки 

директора – В. Павленко); 

4) серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти колективи: 

І місце – Гайворонського професійного аграрного ліцею (директор –           

І. Москаленко); 

ІІ місце – професійно-технічного училища № 5 м. Світловодськ 

(директор – М. Ільченко); 

ІІІ місце – державного навчального закладу «Знам’янський професійний 

ліцей» (директор – С. Смоляков). 

 

2. Визнати кращими серед учасників конкурсу педагогічних працівників та 

учнів (вихованців) закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної) освіти та закладів освіти обласного 

підпорядкування, чиї творчі роботи відзначені обласною робочою комісією з 

підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Молодь за 

безпеку дорожнього руху!», згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Начальник управління                                              В. ТАБОРАНСЬКИЙ  



 

Додаток  

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації  

25.10.2018  № 738-од 
 

 

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією 

 з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: 

«Молодь за безпеку дорожнього руху!» 

 

  Методичні розробки уроків, позакласних заходів: 
– Сало В., учителя Голубієвицької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, лепбук для учнів              

1-4 класів «Дорожні правила для малечі»; 

– Федоренко А., класного керівника 2 класу Вишняківської 

загальноосвітньої філії комунального закладу «Карлівське навчально-виховне 

об'єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Позашкільний Центр» 

Соколівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області», 

сценарій виховного заходу «Знай правила дорожнього руху»; 

– Зеркаль Н., музичного керівника дошкільного навчального закладу (ясла-

садок) № 3 комбінованого типу комунальної власності (м. Світловодськ), 

сценарій розваги «Зелений вогник»; 

 

• Творчі роботи дітей: 

– колективна робота учнів 1 класу Вишнівцівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, 

аплікація «Дитячий світлофор»; 

– Кравченка Владислава, учня 3-А класу Світловодської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Світловодської міської ради Кіровоградської області, 

комікс «Світлофор». 

 

 

https://kr.isuo.org/schools/view/id/14247
https://kr.isuo.org/schools/view/id/14247

