
 

 

 

 

 

 

 

 

від ''21'' грудня 2019 року                                                                       № 919-од 

м. Кропивницький 

 

 

Про підсумки проведення  

Тижня знань безпеки життєдіяльності на  

тему: «Про вогонь нам треба знати,  

з ним не можна жартувати» 

 

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 03.07.2019 року № 100/533-од «Про проведення 

Тижнів знань безпеки життєдіяльності в закладах освіти області                           

у 2019/2020 навчальному році» з 04 до 08 листопада 2019 року проводився 

Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Про вогонь нам треба знати, 

з ним не можна жартувати» (далі – Тиждень).  

На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було 

подано 85 робіт, із них: 

62 роботи колективів закладів дошкільної та загальної середньої освіти; 

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

10 робіт колективів закладів освіти обласного підпорядкування; 

2 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 Компаніївського, Олександрівського, 

Онуфріївського районів, виконавчих комітетів Компаніївської селищної ради, 

Великосеверинівської, Катеринівської, Ганнівської, Соколівської сільських рад 

об’єднаних територіальних громад, Гайворонського професійного аграрного 

ліцею, Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату                   

І-ІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області, роботи яких 

відрізняються якісним наповненням змісту та нестандартністю запропонованих 

форм проведення заходів.  

Водночас слід зауважити, що не всі заклади освіти області були активними 

учасниками Тижня. Зокрема, на конкурс не представлено матеріали: 

органами управління освітою: 

Устинівської районної державної адміністрації (начальник – Людмила 

КОЛІСНИК); 
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колективами закладів освіти обласного підпорядкування: 

комунального закладу «Центральноукраїнський ліцей-інтернат 

спортивного профілю Кіровоградської обласної ради» (директор – Сергій 

ГРИНЮК); 

колективами закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 
державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

«Центральноукраїнський професійний будівельний ліцей» (директор –                    

Олександр ЛЯШЕНКО); 

Кропивницького вищого професійного училища (директор – Олександр 

РАЦУЛ); 

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

Олена РОМАНІЙ); 

Олександрійського професійного аграрного ліцею (директор –                          

Василь АФАНАСЬЄВ); 

професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець Кіровоградської 

області (директор – Андрій ЗАПОРОЖЕЦЬ). 

 

На підставі рішення обласної робочої комісії з підбиття підсумків 

проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Про вогонь нам 

треба знати, з ним не можна жартувати» у закладах дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та закладах 

освіти обласного підпорядкування від 21 листопада 2019 року (протокол № 2)  

 

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: «Про 

вогонь нам треба знати, з ним не можна жартувати»  

 

1) серед закладів загальної середньої освіти колективи: 

І місце – Вишняківської загальноосвітньої філії комунального закладу 

«Карлівське навчально-виховне об'єднання» Соколівської сільської ради 

Кіровоградського району Кіровоградської області (завідувач філії –                          

Руслан СИНЄОК); 

ІI місце – Вільненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Кропивницької районної ради (директор – Олена ГАЛЬ); 

ІІІ місце – Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Онуфріївської районної ради Кіровоградської області (директор – Наталія 

КРАВЧЕНКО); 

2) серед закладів дошкільної освіти колективи: 

І місце – Аджамського дошкільного навчального закладу загального              

типу «Білочка» (с. Аджамка, Кропивницький район) (директор – Зоя 

БОНДАРЕНКО); 
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ІІ місце – Олександрівського дошкільного навчального закладу № 6 

(селище Олександрівка, Олександрівський район) (директор – Валентина 

ДЕРГУНОВА); 

ІІІ місце – Новоукраїнського комунального дошкільного навчального 

закладу № 5 «Берізка» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 

(директор – Неоніла ДОНЕЦЬ); 

3) серед закладів освіти обласного підпорядкування колективи: 

І місце – Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату       

І-ІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області (директор –    

Сергій ЗАЄЦЬ); 

ІІ місце – Піщанобрідської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

I-II ступенів Кіровоградської обласної ради (директор – Ольга ШАПОВАЛ); 

ІIІ місце – комунального закладу «Світловодська загальноосвітня санаторна 

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

Наталія ЯКОВЛЕВА); 

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

І місце – Гайворонського професійного аграрного ліцею (директор –           

Іван МОСКАЛЕНКО); 
ІІ місце – державного навчального закладу «Знам’янський професійний 

ліцей» (директор – Сергій КОСОВ); 

ІІІ місце – Піщанобрідського професійного аграрного ліцею (директор –     

Тетяна ЛІЩЕНЮК); 

5) серед закладів позашкільної освіти колектив: 

І місце – Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської 

ради (директор – Вячеслав СЕВАСТЯНЕНКО). 

 

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: «Про вогонь 

нам треба знати, з ним не можна жартувати», згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації                        

Лідію ШАТНУ. 

 

 

 

Начальник управління                                    Володимир  ТАБОРАНСЬКИЙ 
  



 

Додаток  

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації  

21.12.2019 № 919-од 
  

  

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією 

 з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:  

«Про вогонь нам треба знати, з ним не можна жартувати» 

 

  Методичні розробки уроків, позакласних заходів: 
– Елеонори ДЯДЕЧКО, бібліотекаря комунального закладу загальної 

середньої освіти «Липнязька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Добровеличківської районної ради Кіровоградської області, конспект уроку 

«Казка мудрості навчає, радить і застерігає»; 

– Наталії ПТАШНІК, класного керівника 6 класу Троянської філії 

Голованівського ліцею ім. Т.Г. Шевченка, конспект уроку-практикуму з 

елементами тренінгу «Вчимо правила пожежні – будемо завжди обережні!»; 

– Віти ЖУФАЛАЯН, класного керівника 3 класу Куколівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Олександрійської районної ради Кіровоградської області, 

збірка «Творчі хвилинки для кмітливої дитинки під час проведення тижня 

безпеки життєдіяльності»; 

– Світлани БАРАБАНОВОЇ, педагога-організатора Куколівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області, сценарій квесту «Ім’я, освячене вогнем»; 

– Оксани ТКАЧЕНКО, класного керівника групи С19Т 

Центральноукраїнського вищого професійного училища імені Миколи 

Федоровського, конспект класної години «Пожежна безпека – це запорука 

життя»; 

– Володимира ТКАЧА, педагога-організатора комунального закладу 

«Первозванівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа                      

І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Первозванівської сільської ради 

Кіровоградського району Кіровоградської області, буклет авторських віршів 

учнів школи на тему: «Пожежі – ні!»; 

– Ірини САВІЦЬКОЇ, класного керівника 6 класу Вільненського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кропивницької районної ради, 

конспект заняття з елементами тренінгу «Із сірниками гра – буде біда»; 

– Анни ШЕВЧЕНКО, Вікторії ПЛОТНІКОВОЇ, вихователів закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 2 Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області, сценарій спортивної розваги «Відважні 

пожежники». 

 



 

2                                           Продовження додатка 

 

• Творчі роботи дітей: 

– Юлії ЧОРНОВАЛЮК, учениці 6 класу Троянської філії Голованівського 

ліцею ім. Т.Г. Шевченка, малюнок «Про вогонь нам треба знати, з ним не 

можна жартувати»; 

– Артема СТЕБЛИНИ, учня 3 класу Олександрівського навчально-

виховного комплексу комунального закладу «Олександрівське навчально-

виховне об’єднання № 2» Олександрівської районної ради Кіровоградської 

області, картина, виконана в техніці висипання піском, «З малої іскри – великий 

вогонь»; 

– Ульяни КОРНЮШІ, учениці 5-А класу комунального закладу 

«Ганнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр позашкільної освіти» 

Ганнівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, 

вишита гладдю картина «Рятувальники примчали, знаряддя хутко все дістали, 

копали, піною вкривали, і ліс, звичайно, врятували!»; 

– Артема МАЛУШІ, Наталії КАПУСТЯН, учнів 5 класу Софіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області, виріб з природнього матеріалу «У лісі багаття, прошу, 

не паліть»; 

– Єгора БОГОВИКА, учня 2 класу Мар’ївської загальноосвітньої школи І-           

ІІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської області, м’яка 

іграшка «Пожежник»; 

– колективна робота учнів 3 та 7 класів Мар’ївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської області, 

вишита хрестиком картина «Наші рятівники навчать, допоможуть, врятують»; 

– колективна робота учнів 4 класу Оситнязької загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів - філії комунального закладу «Великосеверинівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр» Великосеверинівської сільської ради 

Кіровоградського району Кіровоградської області, плакат-аплікація «Легше 

загасити сірник, ніж ліс!»; 

– Валентина ЛУЦЕНКА, учня 5 класу комунального закладу освіти 

Компаніївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної 

ради Кіровоградської області, малюнок «Малюк і Карлсон»; 

– Максима ІВАНОВА, учня 5 класу комунального закладу освіти 

Компаніївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної 

ради Кіровоградської області, малюнок «Вогнеборець»; 

– колективна робота учнів 8 класу Живанівської філії комунального 

закладу «Компаніївське навчально-виховне об'єднання» Компаніївської 

селищної ради Кіровоградської області, аплікація «Герой рятівник завжди 

поруч!»; 

– колективна робота учнів 9 класу Вишнівцівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, 

аплікація «Хоробрий пожежник» та лепбук «Пожежна безпека». 


