
 

 

НАКАЗ  
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

від «09» жовтня 2020 року                                                 № 347-од 

 

м. Кропивницький 

 

Про підсумки проведення  

Тижня знань безпеки життєдіяльності на  

тему: «Світлофор нам всім моргає,  

до порядку закликає!» 
 

На виконання спільного наказу начальника управління освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації та Управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області                  

від 23.06.2020 року № 91/294-од «Про проведення Тижнів знань безпеки 

життєдіяльності в закладах освіти області у 2020/2021 навчальному році»            

з 07 до 11 вересня 2020 року проводився Тиждень знань безпеки життєдіяльності 

на тему: «Світлофор нам всім моргає, до порядку закликає!» (далі – Тиждень).  

На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було 

подано 61 роботу, із них: 

42 роботи колективів закладів дошкільної та загальної середньої освіти; 

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

8 робіт колективів закладів освіти обласного підпорядкування; 

1 робота колективу закладу 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 міста Кропивницького, Компаніївського, 

Олександрівського районів, виконавчих комітетів Компаніївської селищної 

ради, Великосеверинівської, Дмитрівської, Попельнастівської, Соколівської 

сільських рад об’єднаних територіальних громад, роботи яких відрізняються 

якісним наповненням змісту та нестандартністю запропонованих форм 

проведення заходів.  

На підставі рішення обласної робочої комісії з підбиття підсумків 

проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Світлофор нам всім 

моргає, до порядку закликає!» у закладах дошкільної, загальної середньої, 

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

обласного підпорядкування від 25 вересня 2020 року (протокол № 1)  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями й нагородити Дипломом управління освіти і 

науки обласної державної адміністрації за високий рівень організації та  
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проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Світлофор нам всім 

моргає, до порядку закликає!»:  

1) серед закладів загальної середньої освіти колективи: 

І місце – комунального закладу «Гірнича гімназія Міської ради міста 

Кропивницького» (директор – БУТАКОВА Тетяна); 

ІI місце – навчально-виховного комплексу «Виноградівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Компаніївської районної ради Кіровоградської області (директор – КОНАЄВА 

Ірина); 

ІІІ місце – Вишняківської загальноосвітньої філії комунального закладу 

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

Кіровоградського району Кіровоградської області (завідувач філії –                          

СИНЄОК Руслан); 

2) серед закладів дошкільної освіти колективи: 

І місце – спеціального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 46 

«Краплинка» (м. Кропивницький) (директор – СОРОКА Лілія); 

ІІ місце – Попельнастівського дошкільного навчального закладу 

«Капітошка» Олександрійського району Кіровоградської області (директор – 

ОЛІЙНИК Алла); 

ІІІ місце – Бережинського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

загального типу (директор – ТРИБИНЕНКО Валентина); 

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 – комунального закладу «Світловодська загальноосвітня санаторна 

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

ЯКОВЛЕВА Наталія); 

ІIІ місце – комунального закладу «Знам’янська спеціальна школа 

Кіровоградської обласної ради» (директор – ЗАРУЦЬКА Надія); 

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 № 36 смт. Новгородка 

(директор – ВЄТРОВ Олег); 

5) серед закладів позашкільної освіти колектив: 

І місце – комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Дмитрівської 

сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області (директор – 

ГОРЯН Олена). 
 

2. Визнати кращими серед учасників конкурсу педагогічних працівників та 

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

професійної (професійно-технічної) освіти та закладів освіти обласного  
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підпорядкування, чиї творчі роботи відзначені обласною робочою комісією з 

підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Світлофор 

нам всім моргає, до порядку закликає!», згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник начальника управління                                        Лідія ШАТНА 
  



 

Додаток  

до наказу начальника 

управління освіти і науки 

облдержадміністрації  

09.10.2020 № 347-од 
 

  

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією 

 з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:  

«Світлофор нам всім моргає, до порядку закликає!» 

 

  Методичні розробки уроків, позакласних заходів: 
– КАЛІНОВСЬКОЇ Олени Вікторівни, КРЯЧКО Наталії Анатоліївни, 

ОВЧАРЕНКО Наталії Михайлівни, учителів комунального закладу 

«Новопразька спеціальна загальноосвітня школа Кіровоградської обласної 

ради», сценарій гри-квесту «Подорож у країну Правил дорожнього руху»; 

– ЛОПУШНЯН Світлани Миколаївни, учителя ліцею «Нова школа» 

Катеринівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області, 

сценарій селфі-гри «Твій друг – дорожній рух»; 

– ТКАЧЕНКО Оксани Миколаївни, класного керівника групи С19Т 

Центральноукраїнського вищого професійного училища імені Миколи 

Федоровського, сценарій гри-квесту «Автомобіль, дорога, пішохід»; 

– ВИХРИСТ Олени Миколаївни, класного керівника 5 класу 

Вільненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Кропивницької 

районної ради, сценарій майстер-класу «Мій улюблений світлофор»; 

– МІНАКОВОЇ Альони Сергіївни, класного керівника 4 класу Веселівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області, конспект виховної години «Світлофор нам всім 

моргає, до порядку закликає!». 
 

• Творчі роботи дітей: 

– колективна робота учнів 4 класу комунального закладу освіти 

Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Компаніївської селищної 

ради Кіровоградської області, аплікація «Ми – пішоходи»; 

– ЛУЦЕНКА Валентина, учня 6 класу комунального закладу освіти 

Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Компаніївської селищної 

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

– ДУБИНИ Вікторії, учениці 1 класу комунального закладу освіти 

Голубієвицької загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Компаніївської 

селищної ради Кіровоградської області, малюнок «Світлофор»; 

– колективна робота учнів 2 класу Оситнязької загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів - філії комунального закладу «Великосеверинівська загальноосвітня 

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

Кропивницького району Кіровоградської області, лепбук «Його величність 

Світлофор»; 

– ГОЛЬФІНДЕРА Дениса, учня 8 класу комунального закладу освіти 

Компаніївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної 

ради Кіровоградської області, малюнок «Шлях до школи». 


