
 

 

 

Про підсумки проведення  

Тижня знань безпеки життєдіяльності  

на тему: «Дорога не для забав!» 

 

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              

17 до 21 травня 2021 року проводився Тиждень знань безпеки життєдіяльності 

(далі – Тиждень) на тему: «Дорога не для забав!». 

На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було 

подано 37 робіт, із них: 

23 роботи колективів закладів дошкільної та загальної середньої освіти; 

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

6 робіт колективів закладів освіти обласного підпорядкування; 

2 роботи колективів закладу позашкільної освіти. 

На підставі рішення обласної робочої комісії з підбиття підсумків 

проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Дорога не для 

забав!» у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної)  освіти та закладах освіти обласного підпорядкування 

від 01 червня 2021 року (протокол № 5)  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями й нагородити Дипломом департаменту освіти і 

науки Кіровоградської обласної державної адміністрації за високий рівень 

організації та проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: 

«Дорога не для забав!»: 

1) серед закладів загальної середньої освіти колективи: 

І місце – Вишняківської загальноосвітньої філії комунального закладу 

«Карлівське    навчально - виховне    об’єднання»    Соколівської    сільської    

ради Кропивницького району Кіровоградської області (завідувач філії –                          

СИНЄОК Руслан); 
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ІІ місце – комунального закладу «Олександрівське навчально-виховне 

об’єднання № 1» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (директор – ЛИТВИН Людмила); 

ІІІ місце – Олено-Косогорівського навчально-виховного комплексу 

«початкова школа – заклад дошкільної освіти» – філія Миколаївського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (завідувач філії – КОВАЛЬЧУК 

Оксана); 

2) серед закладів дошкільної освіти колективи: 

І місце – Онуфріївського закладу дошкільної освіти «КАЛИНКА» 

(директор – ТЯГЛА Людмила); 

ІІ місце – закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Веселка» Пантаївської 

селищної ради (директор – СТУПА Інна); 

ІІІ місце – Олександрівського закладу дошкільної освіти «Малятко» 

Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської 

області (директор – ГУСЕЙНОВА Алла); 

3) серед закладів освіти обласного підпорядкування колективи: 

І місце – комунального закладу «Новопразька спеціальна школа 

Кіровоградської обласної ради» (директор – ЗАЄЦЬ Сергій); 

ІІ місце – Піщанобрідської спеціальної школи Кіровоградської обласної 

ради (директор – ШАПОВАЛ Ольга); 

ІІІ місце – комунального закладу «Світловодська загальноосвітня       

санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської обласної ради»              

(в.о. директора –  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 № 16 м. Мала Виска 

(директор – ТЕРЕЗА Олег); 

5) серед закладів позашкільної освіти колектив: 

І місце – Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської 

ради (директор – СЕВАСТЯНЕНКО Вячеслав). 

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: «Дорога не 

для забав!», 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. 
 

 

Директор департаменту                                                      Ельза ЛЕЩЕНКО 
 



Додаток  

до наказу директора 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації  

09 липня 2021  № 194-од 

 

 

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією 

 з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:  

«Дорога не для забав!» 

 

  Методичні розробки уроків, позакласних заходів: 
– КУКУРУДЗИ Алли Іванівни, класного керівника 8 класу 

Наливайківської філії Голованівського ліцею ім. Т.Г. Шевченка, збірка загадок 

та ребусів; 

– БУЛЄЦИ Єлизавети Олегівни, класного керівника 5 класу Смолінського 

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

гімназія – позашкільний навчальний заклад» Смолінської селищної ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області, конспект бесіди у 5 класі  

«Азбука безпеки на дорозі»; 

– КАНДЕЙКІНОЇ Мальвіни Юліанівни, класного керівника 5 класу 

Олександрівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської 

області, конспект уроку з елементами змагання «Безпека дорожнього руху». 
 

• Творчі роботи дітей: 

– колективна робота учнів 5-В класу Смолінського навчально - виховного 

об’єднання «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів – гімназія – позашкільний 

навчальний заклад» Смолінської селищної ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області, блокнот-розмальовка «Види транспорту та їх 

призначення»; 

– ЛАВРИКА Максима, учня 3 класу закладу загальної середньої освіти 

«Вишнівцівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Онуфріївської селищної 

ради Кіровоградської області, аплікація з пластиліну  «Дорога»; 

– колективна робота учнів 11 класу Бірківської філії комунального закладу 

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

районної ради Кіровоградської області, гра-пазли, виконана в техніці кінусайга 

«Дорожні знаки»; 

– колективна робота учнів закладу загальної середньої освіти «Василівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Онуфріївської селищної ради 

Кіровоградської області, лепбук «Дорога не для забав!». 

 

 


