УКРАЇНА
НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
01 квітня 2019 року

№ 249-од
м. Кропивницький

Про підсумки проведення
Тижня сприяння здоровому способу життя
та безпеки життєдіяльності на
тему: «Без здоров'я немає щастя»
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 11 до 15 лютого 2019 року проводився Тиждень
сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності на тему: «Без
здоров'я немає щастя» (далі – Тиждень).
На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було
подано 78 робіт, із них:
52 роботи колективів закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
12 робіт колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
9 робіт колективів закладів освіти обласного підпорядкування;
5 робіт 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 Гайворонського, Компаніївського,
Олександрівського
районів
і
виконавчих
комітетів
Соколівської,
Катеринівської, Первозванівської сільських рад об’єднаних територіальних
громад, 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:
органами управління освітою:
Вільшанської районної державної
адміністрації
(начальник –
В. Драндалуш);
Голованівської районної державної адміністрації (начальник – С. Туз);
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Устинівської районної державної адміністрації (начальник – Л. Колісник);
колективами закладів освіти обласного підпорядкування:
комунального
закладу
«Центральноукраїнський
ліцей-інтернат
спортивного профілю Кіровоградської обласної ради» (директор – С. Гринюк);
Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (директор –
А. Коротков);
колективами закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
державного
закладу
професійної
(професійно-технічної)
освіти
«Центральноукраїнський професійний будівельний ліцей» (директор –
О. Ляшенко);
Кропивницького вищого професійного училища (директор – О. Рацул);
державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей
побутового обслуговування» (заступник директора, на якого покладено
виконання обов’язків директора – Г. Боса);
професійно-технічного училища № 30 с. Торговиця (директор –
О. Романій);
Олександрійського професійного аграрного ліцею (директор –
В. Афанасьєв);
професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець Кіровоградської
області (директор – А. Запорожець).
На підставі рішення обласної робочої комісії з підбиття підсумків
проведення Тижня сприяння здоровому способу життя та безпеки
життєдіяльності на тему: «Без здоров'я немає щастя» у закладах дошкільної,
загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти
та закладах освіти обласного підпорядкування від 01 березня 2019 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: «Без здоров'я немає щастя»:
1) серед закладів загальної середньої освіти колективи:
І 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 –
Р. Синєок);
ІІ місце – комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа
І - ІІІ ступенів № 2 ім. А.С. Макаренка Долинської районної ради» (директор –
Г. Бойко);
ІIІ місце – Ліцею «Нова школа» Катеринівської сільської ради
Кіровоградського району Кіровоградської області (директор – О. Буряк);
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2) серед закладів дошкільної освіти колективи:
І місце – закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 7 Олександрійської
міської ради Кіровоградської області (директор – Н. Нерода);
ІІ місце – Олександрівського дошкільного навчального закладу № 6
(смт Олександрівка) (директор – В. Дергунова);
ІІІ місце – дошкільного навчального закладу № 7 «Козачок» Знам’янської
міської ради (директор – С. Довгалевська);
3) серед закладів освіти обласного підпорядкування колективи:
І місце – Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої школиінтернату I-II ступенів Кіровоградської обласної ради (директор – І. Копач);
ІІ місце – комунального закладу «Світловодська загальноосвітня санаторна
школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської обласної ради» (директор –
Н. Яковлева);
ІIІ місце – Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату
І-ІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області (директор –
С. Заєць);
4) серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти колективи:
І місце – Гайворонського професійного аграрного ліцею (директор –
І. Москаленко);
ІІ місце – Піщанобрідського професійного аграрного ліцею (директор –
Т. Ліщенюк);
ІІІ місце – Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова
(директор – М. Корецький);
5) серед закладів позашкільної освіти колективи:
І місце – Центру дитячої та юнацької творчості ім. О. Шакала
(м. Олександрія) (директор – Н. Полонік);
ІІ місце – Компаніївського міжшкільного навчально-виробничого
комбінату (директор – А. Штундер);
ІІІ місце – Підвисоцького будинку дитячої та юнацької творчості
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області (директор –
В. Сергієнко).
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 сприяння здоровому способу життя та безпеки
життєдіяльності на тему: «Без здоров'я немає щастя», 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
01.04.2019 № 249-од

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією
з підбиття підсумків Тижня сприяння здоровому способу життя та безпеки
життєдіяльності на тему: «Без здоров'я немає щастя»
 Методичні розробки уроків, позакласних заходів:
– Середи Л., учителя основ здоров’я Аджамської загальноосвітньої школи
І-ІІІ
ступенів
Кіровоградської
районної
державної
адміністрації
Кіровоградської області, конспект уроку-тренінгу в 5 класі «Інфекційні
хвороби, що набули соціального значення»;
– Лук’янчук С., педагога-організатора Вершино-Кам'янської філії
комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад»
Новгородківської районної ради Кіровоградської області», сценарій гри-квесту
«Подорож країною Здоров’я»;
– Шкатули Л., педагога-організатора комунального закладу «Балашівська
гімназія Міської ради міста Кропивницького», сценарій гри-квесту «Подорож
стежинками здоров’я»;
– Жуфалаян В., учителя початкових класів Куколівського навчальновиховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Олександрійської районної ради Кіровоградської області,
конспект виховної години у 2 класі «Подорож у країну здоров’я»;
– Барабанової С., Сосновської В., педагога-організатора та вчителя
фізичної
культури
Куколівського
навчально-виховного
комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Олександрійської районної ради Кіровоградської області, сценарій спортивнорозважальної програми «Вітамінний калейдоскоп»;
– колективна робота вчителів Улянівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Олександрійської районної ради Кіровоградської області, збірник
авторських розробок «Здоровий спосіб життя: Формування учнівського
світогляду»;
– Олійник Т., класного керівника 5 класу Куколівського навчальновиховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Олександрійської районної ради Кіровоградської області,
лепбук «Без здоров'я немає щастя»;
– Платани Л., вихователя комунального дошкільного навчального закладу
№ 5 «Ружечка» (м. Долинська), сценарій кулінарного шоу для дітей старшого
дошкільного віку «Майстер-шеф. Діти»;
– Коваленко Д., вихователя закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 35
Олександрійської міської ради Кіровоградської області, посібник для
формування у дошкільнят перших знань про збереження здоров’я «Аптека
ведмедика Михасика»;
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Продовження додатка

• Творчі роботи дітей:
– Білик Юлії, учениці 5-А класу комунального закладу «Новгородківський
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний
навчальний
заклад»
Новгородківської
районної
ради
Кіровоградської області, малюнок «Без здоров’я немає щастя»;
– колективна робота учнів 3 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 1 ім. Героя Радянського Союзу І.К.Конька Світловодської міської ради
Кіровоградської області, лепбук «Складові здоров’я»;
– Дмитрієва Матвія, Сердюк Анастасії, учнів 4-А класу спеціалізованої
загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської ради
Кіровоградської області, лепбук «Ми обираємо здоров’я, ми обираємо життя!»;
– колективна робота учнів 4 класу загальноосвітнього навчального закладу
І-ІІІ ступенів № 16 Олександрійської міської ради Кіровоградської області,
лепбук «Здоровим будь!»;
– Гетьман Каріни, учениці 2-А класу Олександрівської філії комунального
закладу
«Олександрівське
навчально-виховне
об’єднання
№ 1»
Олександрівської районної ради Кіровоградської області, кошик «Оздоровим
націю і цивілізацію».

