НАКАЗ

ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від «11» березня 2021 року

№ 65-од
м. Кропивницький

Про підсумки проведення
Тижня знань безпеки життєдіяльності
на тему: «Здоров’я – дорожче за золото»
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 20 до 25 січня 2021 року проводився Тиждень знань безпеки життєдіяльності
на тему: «Здоров’я – дорожче за золото» (далі – Тиждень).
На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було
подано 37 робіт, із них:
20 робіт колективів закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
6 робіт колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
6 робіт колективів закладів освіти обласного підпорядкування;
5 робіт 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 й Олександрії,
виконавчих комітетів Компаніївської, Кетрисанівської, Катеринівської,
Олександрівської селищних та 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: «Здоров’я – дорожче
за золото» у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної,
професійної (професійно-технічної) освіти та закладах освіти обласного
підпорядкування від 12 лютого 2021 року (протокол № 3)
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:
«Здоров’я – дорожче за золото»:
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1) серед закладів загальної середньої освіти колективи:
І місце – комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання
«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання «Контакт»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» (директор – ВОЙНА
Галина);
ІІ місце – Староосотської філії комунального закладу «Олександрівське
навчально-виховне об’єднання № 1» Олександрівської селищної ради
Кіровоградської області (завідувач філії – КРАВЧЕНКО Сергій);
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 – закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 29 Олександрійської
міської ради Кіровоградської області (директор – МАЛИШЕВА Людмила);
ІІ місце – дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 28 «Зірочка»
(м. Кропивницький) (директор – ПИВОВАРОВА Світлана);
ІІІ місце – Добронадіївського
дошкільного
навчального
закладу
«Сонечко» Олександрійського району Кіровоградської області (директор –
ЩЕРБИНА Оксана);
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 – професійно-технічного училища № 38 смт. Голованівськ
(директор – ЛЕОНТЮК Богдан);
ІІІ місце – Піщанобрідського професійного аграрного ліцею (директор –
ЛІЩЕНЮК Тетяна);
5) серед закладів позашкільної освіти колективи:
І місце – Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської
ради (директор – СЕВАСТЯНЕНКО Вячеслав);
ІІ місце – комунального закладу «Центр позашкільної освіти»
Дмитрівської сільської ради Знам’янського району Кіровоградської області
(директор – ЗАРЕЦЬКА Анастасія);
ІІІ місце – Світловодської станції юних натуралістів (директор – МЕРКУН
Надія).
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: «Здоров’я –
дорожче за золото», 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 управління
освіти і науки
облдержадміністрації
11.03.2021 № 65-од

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією
з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:
«Здоров’я – дорожче за золото»
 Методичні розробки уроків, позакласних заходів:
– ДИХНОВОЇ Інни Анатоліївни, заступника директора з навчальновиховної роботи комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 - дитячий юнацький
центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»,
відеоінтерв’ю «Низький вам уклін, лікарі»;
– ТКАЧЕНКО Оксани Миколаївни, класного керівника групи С19Т
Центральноукраїнського вищого професійного училища імені Миколи
Федоровського, сценарій вебквесту «Молодь обирає здоров’я»;
– КОЛІСНІЧЕНКО Тетяни Сергіївни, класного керівника 5-Б класу
комунального закладу «Долинський опорний заклад загальної середньої освітигімназія І-ІІІ ступенів № 3 Долинської міської ради», сценарій години здоров’я
«Здоров’я – запорука щастя!»;
– ЛЕБІДЬ Марини Миколаївни, вихователя Созонівського навчальновиховного комплексу «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад
дошкільної освіти-заклад позашкільної освіти» Великосеверинівської сільської
ради Кропивницького району Кіровоградської області, дидактичний посібник
«Здоров’я – дорожче за золото».

• Творчі роботи дітей:
– колективна робота учнів 5-В класу Смолінське навчально-виховне
об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія-позашкільний
навчальний заклад» Смолінської селищної ради Новоукраїнського району
Кіровоградської області, лепбук «Здоровим будь!»;
– ДЕМ’ЯНЕНКА Івана, учня 8 класу Великочечеліївської філії
комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»
Новгородківської районної ради Кіровоградської області», малюнок «Зроби
правильний вибір»;
– колективна робота вихованців ІІ молодшої групи «Калинка»
Олександрівського дошкільного навчального закладу № 3, виріб «Чистунчикчепурунчик»;
– ЯШНІКОВА Олега, учня 2-А класу загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Світловодської міської ради Кіровоградської області,
малюнок «Корисна морквина»;
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Продовження додатка

– колективна робота учнів 5-6 класів комунального закладу
«Червоновершська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Компаніївської
селищної ради Кіровоградської області, виріб «Сімейний лікар»;
– КУРІННОГО Єгора, учня 2 класу комунального закладу «Навчальновиховний комплекс «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заклад дошкільної освіти» Компаніївської селищної ради Кіровоградської
області, аплікація «Тарілка здорового харчування»;
– колективна робота учнів 3 класу комунального закладу «Навчальновиховний комплекс «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заклад дошкільної освіти» Компаніївської селищної ради Кіровоградської
області, виріб «Торбинка здоров’я»;
– колективна робота учнів 7 класу комунального закладу «Навчальновиховний комплекс «Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів заклад дошкільної освіти» Компаніївської селищної ради Кіровоградської
області, аплікація «До чого призводить куріння»;
– КУДАШКІНА Івана, учня 3-Б класу комунального закладу освіти
Компаніївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної
ради Кіровоградської області, малюнок «Спорт на позитиві»;
– ПАВЛЕНКО Анни, учениці 4 класу комунального закладу освіти
Компаніївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної
ради Кіровоградської області, аплікація «Здорове харчування!».

