
 

 

 

 

 

 

 

 

від ''21'' жовтня 2019 року                                                                       № 767-од 

м. Кропивницький 

 

 

Про підсумки проведення  

Тижня знань безпеки життєдіяльності на  

тему: «Правила дорожнього руху знай –  

життя та здоров’я зберігай!» 

 

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 09 до 13 вересня 2019 року проводився 

Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Правила дорожнього руху 

знай – життя та здоров’я зберігай!» (далі – Тиждень).  

На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було 

подано 58 робіт, із них: 

40 робіт колективів закладів дошкільної та загальної середньої освіти; 

9 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 міст Світловодська й Олександрії, 

Компаніївського, Олександрівського районів, виконавчих комітетів 

Компаніївської селищної ради, Великосеверинівської, Ганнівської, 

Соколівської сільських рад об’єднаних територіальних громад, 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: 

Вільшанської районної державної адміністрації (начальник –                             

ДРАНДАЛУШ Віктор); 

Добровеличківської районної державної адміністрації (начальник –                 

СИЛЕНКО Людмила); 

Устинівської районної державної адміністрації (начальник – КОЛІСНИК 

Людмила); 
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колективами закладів освіти обласного підпорядкування: 

Бобринецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради (директор – ПАЇЦЬКИЙ Володимир);  

комунального закладу «Центральноукраїнський ліцей-інтернат 

спортивного профілю Кіровоградської обласної ради» (директор – ГРИНЮК 

Сергій); 

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

«Центральноукраїнський професійний будівельний ліцей» (директор –                    

ЛЯШЕНКО Олександр); 

Кропивницького вищого професійного училища (директор – РАЦУЛ 

Олександр); 

професійно-технічного училища № 5 м. Світловодськ (директор – 

МАЛІЦЬКИЙ Володимир); 

державного навчального закладу «Олександрійський професійний ліцей» 

(директор – МУЖИКОВ Костянтин); 

державного навчального закладу «Кропивницький професійний ліцей 

побутового обслуговування» (заступник директора з навчально-виробничої 

роботи – БОСА Ганна); 

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

РОМАНІЙ Олена); 

Олександрійського професійного аграрного ліцею (директор –                          

АФАНАСЬЄВ Василь); 

професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець Кіровоградської 

області (директор – ЗАПОРОЖЕЦЬ Андрій). 

 

На підставі рішення обласної робочої комісії з підбиття підсумків 

проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Правила 

дорожнього руху знай – життя та здоров’я зберігай!» у закладах дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної)  освіти 

та закладах освіти обласного підпорядкування від 27 вересня 2019 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: 

«Правила дорожнього руху знай – життя та здоров’я зберігай!»:  

1) серед закладів загальної середньої освіти колективи: 

І місце – Новоосотської філії комунального закладу «Олександрівське 

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

Кіровоградської області (завідувач філії – КРИВОРУЧКО Тетяна); 

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

Кропивницької районної ради (директор – КУШНЯР Алла); 
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ІІІ місце – Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Онуфріївської районної ради Кіровоградської області (директор – 

КРАВЧЕНКО Наталія); 

2) серед закладів дошкільної освіти колективи: 

І місце – Зибківського закладу дошкільної освіти «Золотий ключик» 

(с. Зибкове, Онуфріївський район) (директор – СНІГОВА Надія); 

ІІ місце – закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 14 Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області (директор – ФЕДОРОВА Лариса); 

ІІІ місце – комунального дошкільного навчального закладу № 4                     

(м. Долинська) (директор – МАЛАГА Ірина); 

3) серед закладів освіти обласного підпорядкування колективи: 

І місце – Піщанобрідської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

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

ІІ місце – Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату       

І-ІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області (директор –    

ЗАЄЦЬ Сергій); 

ІIІ місце – комунального закладу «Світловодська загальноосвітня санаторна 

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

ЯКОВЛЕВА Наталія); 

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

І місце – Гайворонського професійного аграрного ліцею (директор –           

МОСКАЛЕНКО Іван); 

ІІ місце – Піщанобрідського професійного аграрного ліцею (директор –     

ЛІЩЕНЮК Тетяна); 

ІІІ місце – професійно-технічного училища № 38 смт. Голованівськ 

(директор – ЛЕОНТЮК Богдан). 

 

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: «Правила 

дорожнього руху знай – життя та здоров’я зберігай!», згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник начальника управління                                        Лідія ШАТНА 
  



 

Додаток  

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації  

21.10.2019 № 767-од 
 

  

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією 

 з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:  

«Правила дорожнього руху знай – життя та здоров’я зберігай!» 

 

  Методичні розробки уроків, позакласних заходів: 
– Іщенко В., класного керівника 6 класу Степової філії-навчально-

виховний комплекс «загальноосвітня школа І - ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» комунального закладу «Первозванівське навчально-

виховне об’єднання», сценарій бліц-турніру «Чи знаєш ти права та обов’язки  

пішоходів»; 

– Шкуренко О., учителя Першотравенської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області, сценарій 

квест-гри «Знати добре всі повинні – руху правила Єдині!»; 

– Грибок О., класного керівника 9-А класу комунального закладу 

«Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. А.С. Макаренка 

Долинської районної ради», сценарій практичного заняття «Азбука безпеки»; 

– Колєснікова Я., класного керівника 9 класу Ганнівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Новоархангельського навчально-виховного об'єднання № 2 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської області, сценарій квесту 

«Увага на дорозі – життя у безпеці!»; 

– Кондратенко В., класного керівника 3 класу опорного навчального 

закладу «Мошоринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Знам’янської 

районної ради Кіровоградської області», сценарій квесту «Безпека на дорозі»; 

– Олійник О., класного керівника 8 класу Йосипівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Новомиргородської районної ради Кіровоградської області, 

сценарій тематичної вікторини «Правила дорожнього руху знаєш – то ж 

здоров’я зберігаєш»; 

– Берднік О., соціального педагога Йосипівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» Новомиргородської районної ради Кіровоградської області, сценарій 

гри у форматі «Поле чудес» «З історії виникнення транспорту». 
 

• Творчі роботи дітей: 

– Єрємєєвої Яни, Галанова Давида, учнів 9-В класу Смолінського 

навчально-виховного об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

гімназія-позашкільний навчальний заклад» Смолінської селищної ради 

Маловисківського району Кіровоградської області, лепбук «Дорожній рух»; 

 
 



 

2                                                    Продовження додатка 

 

– колективна робота учнів 2-Б класу комунального закладу освіти 

Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Компаніївської селищної 

ради Кіровоградської області, лепбук «Правила дорожнього руху»; 

– Луценко Ростислава, учня 8 класу комунального закладу освіти 

Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Компаніївської селищної 

ради Кіровоградської області, малюнок «Ігри на дорозі – небезпечні»; 

– Шутікова Андрія, учня 11 класу комунального закладу освіти 

Голубієвицької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Компаніївської 

селищної ради Кіровоградської області, малюнок «Будь уважним на дорозі!»; 

– Філоненко Діани, учениці 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 ім. Героя Радянського Союзу І.К. Конька Світловодської міської ради 

Кіровоградської області, презентація «Правила дорожнього руху»; 

– колективна робота учнів 10 класу навчально - виховного комплексу 

«Куцеволівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» Онуфріївської районної ради Кіровоградської області, настільна гра 

«Не впевнений – не обганяй!»; 

– Михальської Христини, учениці 6 класу комунального закладу 

«Верблюзький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-          

ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - центр позашкільної освіти» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської області, аплікація з 

пластилину «Правила дорожнього руху знай – життя та здоров’я зберігай»; 

– Щупаковського Максима, учня 7 класу Підлісненської філії                               

КЗ «Олександрівське навчально-виховне об’єднання № 2» Олександрівської 

районної ради Кіровоградської області, виріб «Помічник інспектора руху»; 

– Безносенко Тетяни, Нелень Яни, Кирій Надії, Третяк Софії, учнів 8-А 

класу Олександрівського навчально-виховного комплексу КЗ «Олександрівське 

навчально-виховне об’єднання № 2» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області, медово-імбирні пряники «Автомобілі». 

 


