
                 

 

Про підсумки проведення  

Тижня знань безпеки життєдіяльності  

на тему: «Безпека людини в  

небезпечних ситуаціях» 
 

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 26 до 30 квітня 2021 року проводився Тиждень 

знань безпеки життєдіяльності (далі – Тиждень) на тему: «Безпека людини в 

небезпечних ситуаціях», у рамках якого було організовано тренування з 

учасниками освітнього процесу щодо надзвичайних ситуацій та дій під час 

виникнення пожеж, День цивільного захисту в закладах загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної)  освіти.  

На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було подано 

36 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; 

1 робота колективу закладу позашкільної освіти. 

На підставі рішення обласної робочої комісії з підбиття підсумків проведення 

Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Безпека людини в небезпечних 

ситуаціях» у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної)  освіти та закладах освіти обласного підпорядкування              

від 17 травня 2021 року (протокол № 4)  
 

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: «Безпека 

людини в небезпечних ситуаціях»:  

1) серед закладів загальної середньої освіти колективи: 

І місце – Вишняківської загальноосвітньої філії комунального закладу 

«Карлівське    навчально - виховне    об’єднання»    Соколівської    сільської    ради  
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Кропивницького району Кіровоградської області (завідувач філії –                          

СИНЄОК Руслан); 

ІІ місце – комунального закладу «Олександрівське навчально-виховне 

об’єднання № 1» Олександрівської селищної ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (директор – ЛИТВИН Людмила); 

ІІІ місце – комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №34 – економіко-правовий ліцей «Сучасник» 

– дитячо-юнацький центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

(директор – АНУФРІЄВ Віктор); 

2) серед закладів дошкільної освіти колективи: 
І місце – дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 15 «Зірочка» 

комбінованого типу (м. Кропивницький) (директор – КОЦ Людмила); 

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

компенсуючого типу Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

(директор – БУЦ Олена); 

ІІІ місце – Червонокам’янського закладу дошкільної освіти «Малятко» 

Попельнастівської сільської ради Олександрійського району Кіровоградської 

області (директор – ШАПОВАЛ Любов); 

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 – Піщанобрідського професійного аграрного ліцею (директор –     

ЛІЩЕНЮК Тетяна); 

ІІ місце – Гайворонського професійного аграрного ліцею (директор –           

МОСКАЛЕНКО Іван); 
ІІІ місце – державного навчального закладу «Знам’янський професійний 

ліцей» (директор – СМАЛЬКО Володимир); 

5) серед закладів позашкільної освіти колектив: 

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

(м. Олександрія) (директор – ПОЛОНІК Наталія). 

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: «Безпека 

людини в небезпечних ситуаціях», 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  

04.06.2021 № 172-од 

 

 

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією 

 з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:  

«Безпека людини в небезпечних ситуаціях» 

 

  Методичні розробки уроків, позакласних заходів: 
– ЛИХОДІДА Миколи Миколайовича, учителя основ здоров’я Степової 

філії – навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» комунального закладу «Первозванівське 

навчально-виховне об’єднання», сценарій практичного заняття «Цивільний 

захист. Дії населення під час надзвичайних ситуацій»; 

– ПІНЬКАС Дарини Григорівни, вихователя дошкільного підрозділу 

Степової філії – навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа           

І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» комунального закладу 

«Первозванівське навчально-виховне об’єднання», сценарій гри «Вогонь – 

дружній і небезпечний»; 

– ЛИСЕНКО Тамари Аркадіївни, вихователя молодшої різновікової групи 

Грузьківського навчально-виховного комплексу «заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Катеринівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, конспект заняття «Вогонь – 

друг, вогонь – ворог. Причини виникнення пожежі, їх наслідки». 
 

• Творчі роботи дітей: 

– ГУСАК Валерії, учениці 7 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, подушка «Курінню – НІ!»; 

– ОСИЧЕНКА Івана, учня 2 класу загальноосвітнього навчального закладу 

І-ІІІ ступенів № 2 імені М. Горького Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області, малюнок «Безпека людини в небезпечних ситуаціях». 

 

 


