
 

 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ  
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

від ”02” березня 2020 року                                                 № 178-од 

 

м. Кропивницький 

 

Про підсумки проведення  

Тижня знань безпеки життєдіяльності на  

тему: «Здоров’я дітей – здоров’я нації» 

 

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 20 до 24 січня 2020 року проводився Тиждень 

знань безпеки життєдіяльності на тему: «Здоров’я дітей – здоров’я нації»                 

(далі – Тиждень).  

На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було 

подано 87 робіт, із них: 

63 роботи колективів закладів дошкільної та загальної середньої освіти; 

12 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, Соколівської сільських рад об’єднаних територіальних 

громад, Гайворонського професійного аграрного ліцею, Новопразької 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Олександрійського 

району Кіровоградської області, Піщанобрідської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради, 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 –           

Колісник Л.М.); 
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колективами закладів освіти обласного підпорядкування: 

комунального закладу «Центральноукраїнський ліцей-інтернат 

спортивного профілю Кіровоградської обласної ради» (директор –                     

Гринюк С.О.); 

колективами закладів професійної (професійно-технічної) освіти: 
професійно-технічного училища № 5 м. Світловодськ (директор –  

Маліцький В.І.);                    

державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти 

«Центральноукраїнський професійний будівельний ліцей» (директор –                    

Ляшенко О.О.); 

Кропивницького вищого професійного училища (директор – Рацул О.Б.); 

Олександрійського професійного аграрного ліцею (в.о. директора –                          

Самсонова Т.М.); 

професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець Кіровоградської 

області (директор – Запорожець А.М.). 

 

На підставі рішення обласної робочої комісії з підбиття підсумків 

проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Здоров’я дітей – 

здоров’я нації» у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної) освіти та закладах освіти обласного 

підпорядкування від 07 лютого 2020 року (протокол № 3)  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями й нагородити Дипломом управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації за високий рівень організації та 

проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Здоров’я дітей – 

здоров’я нації»: 

1) серед закладів загальної середньої освіти колективи: 

І місце – Староосотської філії комунального закладу «Олександрівське 

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

Кіровоградської області (завідувач філії – Кравченко С.М.); 

ІI місце – Онуфріївської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Онуфріївської районної ради Кіровоградської області (директор –                    

Рощенко С.А.); 

ІІІ місце – Вишняківської загальноосвітньої філії комунального закладу 

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

Кіровоградського району Кіровоградської області (завідувач філії –                          

Синєок Р.С.); 

2) серед закладів дошкільної освіти колективи: 

І місце – санаторного закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 16 

компенсуючого типу Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

(директор – Буц О.М.); 

ІІ місце – Косівського дошкільного навчального закладу «Сонечко» 

Олександрійського району Кіровоградської області (директор – Костюк Л.М.); 
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ІІІ місце – Онуфріївського дошкільного навчального закладу «Калинка» 

(директор – Тягла Л.В.); 

3) серед закладів освіти обласного підпорядкування колективи: 

І місце – Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату       

І-ІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області (директор –    

Заєць С.В.); 

ІІ місце – Піщанобрідської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

I-II ступенів Кіровоградської обласної ради (директор – Шаповал О.І.); 

ІІI місце – комунального закладу «Світловодська загальноосвітня санаторна 

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

Яковлева Н.С.); 

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

І місце – Гайворонського професійного аграрного ліцею (директор –           

Москаленко І.І.); 

ІІ місце – Піщанобрідського професійного аграрного ліцею (директор –     

Ліщенюк Т.Л.); 

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

(директор – Леонтюк Б.Б.); 

5) серед закладів позашкільної освіти колективи: 

І місце – Центру дитячої та юнацької творчості ім. О. Шакала                          

(м. Олександрія) (директор – Полонік Н.В.); 

ІІ місце – Знам'янського районного центру дитячої та юнацької творчості 

(директор – Єніна О.М.). 

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: «Здоров’я 

дітей – здоров’я нації», 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, закладів професійної (професійно-технічної), позашкільної 

освіти: 

1) у підсумкових наказах зазначати повністю прізвище, ім’я, по батькові 

педагогічних працівників, учнів (вихованців) закладів дошкільної, загальної 

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

освіти обласного підпорядкування та вказувати повну назву навчального 

закладу відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР);  

2) урізноманітнювати форми проведення заходів  під час Тижнів безпеки 

життєдіяльності відповідно до вимог часу. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти і науки облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 

 
Начальник управління                                    Володимир  ТАБОРАНСЬКИЙ 

 



 

Додаток  

до наказу начальника 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації  

02.03.2020 № 178-од 
  

  

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією 

 з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:  

«Здоров’я дітей – здоров’я нації» 

 

  Методичні розробки уроків, позакласних заходів: 
– ГАЙДЕЙ Крістіни Олегівни, вчителя основ здоров’я комунального 

закладу «Гайворонський ліцей № 2» Гайворонської районної ради 

Кіровоградської області, сценарій гри-квесту «Рух, здоров’я та краса»; 

– АНТОНЕНКО Ольги Олександрівни, класного керівника 7 класу 

Вершино-Кам'янської філії комунального закладу «Новгородківський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області», сценарій шоу-програми «Хто зверху?» (Здоровий 

спосіб життя); 

– КОЛІСНИК Людмили Володимирівни, класного керівника 5 класу 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів № 7 Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області, сценарій години спілкування «На кожен 

сезон – свій раціон»; 

• Творчі роботи дітей: 

– СТЕБЛИНИ Артема, учня 3-А класу Олександрівського навчально-

виховного комплексу комунального закладу «Олександрівське навчально-

виховне об’єднання № 2» Олександрівської районної ради Кіровоградської 

області, м’яка іграшка «Мудрий лікар»; 

– ТАРАСЕВИЧ Лілії, учениці 7 класу Бірківської філії комунального 

закладу «Олександрівське навчально-виховне об'єднання № 2» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської області, виконана в техніці 

кінусайга картина «Здоровим бути здорово»; 

– колективна робота учнів 7-Б класу філії комунального закладу 

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

Ганнівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області 

«Григорівська загальноосвітня школа», лепбук «Азбука здоров’я»; 

– ЛИМАРЕНКО Ірини, учениці 9 класу комунального закладу освіти 

Компаніївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної 

ради Кіровоградської області, малюнок «Скажи НІ!»; 

– МАРЧЕНКА Станіслава, учня 2-А класу комунального закладу освіти 

Компаніївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної 

ради Кіровоградської області, малюнок «Здорово бути здоровим!»; 

 

 

 

 



2                                           Продовження додатка 

 

– РОЇК Дар’ї, учениці 7 класу комунального закладу «Компаніївське 

навчально-виховне об'єднання» Компаніївської селищної ради Кіровоградської 

області, малюнок «Ми любимо спорт!»; 

– ЧОРНОЇ Анни, учениці професійно-технічного училища № 30                       

с. Торговиця, плакат «Здоров’я дітей – здоров’я нації»; 

– ГАСЛЕНКА Євгенія, учня 8 класу Нечаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів ім. Ю. І. Яновського Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області, малюнок «Здорове харчування – запорука здоров’я»; 

– КОЛЕСНІЧЕНКО Віталіни, учениці 8 класу Нечаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ю. І. Яновського Компаніївської 

районної ради Кіровоградської області, малюнок «Паління вбиває»; 

– ГОРБОНІС Катерини, учениці 6 класу Губівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Д. Бєдного Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області, малюнок «Догляд за собою – запорука краси і 

здоров’я»; 

– колективна робота учнів 4 класу навчально-виховного комплексу 

«Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Компаніївської районної ради Кіровоградської області, набір карток 

«Абетка здоров’я»; 

– СЕМЕНОВОЇ Кароліни, вихованки дошкільного підрозділу 

комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс імені 

заслуженого вчителя України П.Ф. Козуля «Загальноосвітня школа                       

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області, аплікація «Я за здоровий спосіб життя»; 

– ШРАМ Альони, учениці 4 класу Великочечеліївської філії комунального 

закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новгородківської 

районної ради Кіровоградської області, вірш «Порада»; 

– ПІРІЄНКО Анни, учениці 8 класу Великочечеліївської філії 

комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської області, вірш «Про здоров’я 

дбай щодня!»; 

– колективна робота учнів 5-6 класів навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв № 19 – дошкiльний 

навчальний заклад «Лiсова казка» Олександрiйської мiської ради 

Кiровоградської областi, калейдоскоп казок, загадок та ребусів «Здоров’я – 

понад усе!»; 

– колективна робота учнів 5 класу загальноосвітнього навчального закладу 

І-ІІ ступенів № 7 Олександрійської міської ради Кіровоградської області, 

аплікація «Вітаміни»; 

– колективна робота вихованців гуртка «Український сувенір» Оситнязької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів - філії комунального закладу 

«Великосеверинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Позашкільний 

центр» Великосеверинівської сільської ради Кіровоградського району 

Кіровоградської області, колаж «Шкідливим звичкам скажем – ні!»; 



3                                           Продовження додатка 

 

– ЧЕБАН Юлії, учениці 7 класу Софіївської загальноосвітньої школи                 

І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської області, виріб 

«Дерево здоров’я»; 

– колективна робота учнів 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

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

Кіровоградської області, гра «Складові здоров’я»; 

– спільна робота мами та сина ЦИГАНКА Артема, вихованця Зибківського 

закладу дошкільної освіти «Золотий ключик» (Онуфріївський район), об’ємна 

аплікація «Вітамінна родина». 

 

 

 

 

 

 

 


