
 
 

 

Про підсумки проведення  

Тижня знань безпеки життєдіяльності  

на тему: «Іскру гаси до пожежі,  

бо вогонь не знає межі» 
 

На виконання 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 02 до 06 листопада 2020 

року проводився Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему: «Іскру гаси до 

пожежі, бо вогонь не знає межі» (далі – Тиждень).  

На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було подано 

39 робіт, із них: 

24 роботи колективів закладів дошкільної та загальної середньої освіти; 

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

6 робіт колективів закладів освіти обласного підпорядкування; 

3 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 міст Кропивницького, Олександрії, Компаніївського 

району, виконавчих комітетів Компаніївської селищної, Соколівської сільської 

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: «Іскру гаси до 

пожежі, бо вогонь не знає межі»  у закладах дошкільної, загальної середньої, 

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

обласного підпорядкування від 20 листопада 2020 року (протокол № 2)  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями й нагородити Дипломом департаменту освіти і 

науки обласної державної адміністрації за високий рівень організації та  
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проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Іскру гаси до 

пожежі, бо вогонь не знає межі»:  

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 –                          

СИНЄОК Руслан); 

ІI місце – навчально-виховного комплексу «Виноградівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Компаніївської районної ради Кіровоградської області (директор – КОНАЄВА 

Ірина); 

ІІІ місце – навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 9 - спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області (директор – МАЛИШЕВА Тетяна); 

2) серед закладів дошкільної освіти колективи: 

І місце – закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 25 Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області (директор – САЛІВОНИК Наталія); 

ІІ місце – дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №14 загального 

типу комунальної власності (м. Світловодськ) (директор – СТЕЛЬВАГА Надія); 

ІІІ місце – комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 61 «Гніздечко» комбінованого типу Кіровоградської міської ради» 

(директор – БАБАК Ірина); 

3) серед закладів освіти обласного підпорядкування колективи: 

І місце – комунального закладу «Новопразька спеціальна школа 

Кіровоградської обласної ради» (директор – ЗАЄЦЬ Сергій); 

ІІ місце – Піщанобрідської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

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

ІІІ 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 – державного навчального закладу «Знам’янський професійний 

ліцей» (директор – КОСОВ Сергій); 

ІІІ місце – Центральноукраїнського вищого професійного училища імені 

Миколи Федоровського (директор – ЯЦЕНКО Оксана); 

5) серед закладів позашкільної освіти колективи: 

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

Олександрія) (директор – ПОЛОНІК Наталія); 

ІІ місце – Новомиргородського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Новомиргородської районної ради Кіровоградської області         

(директор – КРАСЮК Тетяна); 

 

 

 

 

3 



 

ІІІ місце – Підвисоцького будинку дитячої та юнацької творчості 

Підвисоцького навчально-виховного об’єднання Новоархангельської районної 

ради Кіровоградської області (завідувач – СЕРГІЄНКО Валентина). 
 

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: «Іскру гаси до 

пожежі, бо вогонь не знає межі», згідно з додатком. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління професійно-технічної, фахової 

передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації ТАБОРАНСЬКОГО Володимира. 

 

 

 

 

В.о. директора департаменту                                              Ельза ЛЕЩЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Додаток  

до наказу директора 

департаменту управління 

освіти і науки 

облдержадміністрації  

___________ № ______ 

  

 

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією 

 з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:  

«Іскру гаси до пожежі, бо вогонь не знає межі» 

 

  Методичні розробки уроків, позакласних заходів: 
– ПЕТРЕНКО Ольги Григорівни, вчителя початкових класів комунального 

закладу «Новопразька спеціальна школа Кіровоградської обласної ради», 

збірник дидактичних ігор «Пожежна безпека»; 

– ДЕМЧУК Людмили Вікторівни, вчителя-методиста комунального закладу 

«Новопразька спеціальна школа Кіровоградської обласної ради», збірник 

виховних заходів «Пожежна безпека»; 

– КУЗМЯК Зінаїди Павлівни, вчителя початкових класів, та ЦЕЛЮХ 

Любові Леонтіївни, вихователя Червоновершської загальноосвітньої школи         

І-ІІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської області, лепбук 

«Пожежна безпека». 
 

• Творчі роботи дітей: 

– колективна робота вихователів та вихованців старшої групи закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) № 28 Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області, лепбук «Правила пожежної безпеки»; 

– спільна робота мами та МАКАРЕНКО Аліни, вихованки закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) № 28 Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області, казка «Лискина іскра»; 

– КАПУСТЯН Анастасії, учениці 4 класу Софіївської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської області, 

об’ємна аплікація «Відважний пожежник переможе вогонь підступний»; 

– КАСАП Вікторії, учениці 3 класу, та КАСАП Лілії, учениці 4 класу 

Мар’ївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області, інтерактивний кубик «Протипожежна безпека»; 

– БОГОВИКА Назара, вихованця комунального Мар’ївського дошкільного 

навчального закладу «Калинка», аплікація «Обережно сірники!»; 

– ЛЕВАДНОГО Ігоря, учня 2 класу комунального закладу освіти 

Компаніївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної 

ради Кіровоградської області, аплікація «Вогнегасник»; 

– ПРИЙМАЧЕНКА Дениса, учня 2 класу комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської селищної ради 

Кіровоградської області, аплікація «Сірники – не іграшка!». 


