
 

Про підсумки проведення  

Тижня знань безпеки життєдіяльності  

на тему: «Вивчаємо, знаємо, виконуємо!» 

 

На виконання наказу департаменту освіти і науки Кіровоградської 

обласної державної адміністрації та Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області від 12.07.2021 року 

№ 145/197-од «Про проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності в 

закладах освіти області у 2021/2022 навчальному році» з 13 до 17 вересня              

2021 року проводився Тиждень знань безпеки життєдіяльності (далі –Тиждень) 

на тему: «Вивчаємо, знаємо, виконуємо!». 

На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було 

подано 49 робіт, із них: 

36 робіт колективів закладів дошкільної та загальної середньої освіти; 

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

7 робіт колективів закладів освіти обласного підпорядкування. 

На підставі рішення обласної робочої комісії з підбиття підсумків 

проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Вивчаємо, знаємо, 

виконуємо!» у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної) освіти та закладах освіти обласного 

підпорядкування від 30 вересня 2021 року (протокол № 1)  

 

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: 

«Вивчаємо, знаємо, виконуємо!»: 

1) серед закладів загальної середньої освіти колективи: 

І місце – комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький 

центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

(директор – КОЛОСОВА Світлана); 

ІІ місце – Вишняківської загальноосвітньої філії Карлівського закладу 

загальної    середньої    освіти    І - ІІІ    ступенів    Соколівської   сільської  ради 
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Кропивницького району Кіровоградської області (завідувач філії –                          

СИНЄОК Руслан); 

ІІІ місце – комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – заклад дошкільної 

освіти» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області (директор – 

КОНАЄВА Ірина); 

2) серед закладів дошкільної освіти колективи: 

І місце – Оситнязького закладу дошкільної освіти загального типу 

«Сонечко» Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (директор – ГЛІЖИНСЬКА Наталія); 

ІІ місце – дошкільного підрозділу Грузьківського навчально-виховного 

комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної 

освіти» Катеринівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської 

області (директор – БУДУЛАТІЙ Людмила); 

ІІІ місце – закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 8 Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області (директор – КОРНІЄНКО Надія); 

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 – Центральноукраїнського вищого професійного училища імені 

Миколи Федоровського (директор – ЯЦЕНКО Оксана). 

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: «Вивчаємо, 

знаємо, виконуємо!», 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  

26 жовтня 2021 № 282-од 

 

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією 

 з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:  

«Вивчаємо, знаємо, виконуємо!» 

 

  Методичні розробки уроків, позакласних заходів: 
– ВЄТРОВОЇ Катерини, вихователя Бобринецького дошкільного навчального 

закладу № 1 «Сонечко», інтегроване заняття для дітей 5-го року життя на тему «У 

світі дорожнього руху»; 

– ЛИМАРЕНКО Людмили, вихователя комунального закладу «Знам’янська 

спеціальна школа Кіровоградської обласної ради», конспект уроку «Вивчаємо, 

знаємо, виконуємо!»; 

– СВИРИДЕНКО Наталії, вихователя комунального закладу «Знам’янська 

спеціальна школа Кіровоградської обласної ради», збірка ребусів, загадок, 

кросвордів «Безпека на дорозі»; 

– СТАРІЧЕНКА Олександра, вихователя комунального закладу «Знам’янська 

спеціальна школа Кіровоградської обласної ради», виріб з природного матеріалу 

«Веселий світлофор». 

 
• Творчі роботи дітей: 

– ШОСТАК Вікторії, учениці 3-А класу Новоукраїнського ліцею № 6 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, аплікація «Дорога не для 

забав!»; 

– КАСАП Лілії, учениці 5 класу комунального закладу «Мар’ївська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Компаніївської селищної ради 

Кіровоградської області, аплікація із пластиліну «Світлофор потрібен всім: і 

дорослим, і малим!»; 

– ГЛІНКІНОЇ Кіри, учениці 2 класу закладу загальної середньої освіти 

«Зибківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Онуфріївської селищної ради 

Кіровоградської області, дидактична гра «Дорожні знаки»; 

– ЄВЛАДЕНКО Аріни, учениці 1 класу комунального закладу освіти 

Компаніївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради 

Кіровоградської області, картина «Будь уважним!»; 

– ШИРОКОПОЯСА Дениса, учня 3 класу Олександрівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 комунального закладу «Олександрівське навчально-

виховне об’єднання № 1» Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області, макет «Кмітливий світлофор». 

– ГРЕБЕННОЇ Аліни, учениці 4-А класу комунального закладу «Ганнівський 

академічний ліцей - центр позашкільної освіти» Ганнівської сільської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області, лепбук «У країні дорожніх 

знаків»; 

– СКВАРЧЕНКА Максима, учня 4-Б класу Григорівської філії комунального 

закладу «Ганнівський академічний ліцей - центр позашкільної освіти» Ганнівської 

сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області, виріб 

«Світлофор»; 
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– СТАРОДУБЦЕВА Даніїла, учня 3 класу закладу загальної середньої освіти 

«Вишнівцівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Онуфріївської селищної ради 

Кіровоградської області, аплікація з бісеру  «Світлофор застерігає». 

 

 Колективні роботи: 

– учнів 1 класу закладу загальної середньої освіти «Зибківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Онуфріївської селищної ради 

Кіровоградської області, лепбук «Правила дорожнього руху»; 

– учнів 1 класу Оситнязької філії Великосеверинівського ліцею 

Великосеверинівської сільськоаиї ради, лепбук «Вивчаємо, знаємо, виконуємо!»; 

– учнів 3 класу Софіївської філії комунального закладу «Голубієвицька 

загальносвітня школа І-ІІІ ступенів» Компаніївської селищної ради 

Кіровоградської області, аплікація з фоамірану «Чемні пішоходи»; 

– учнів 6 класу Злинської філії комунального закладу «Злинський ліцей» 

Злинської сільської ради, виріб «Світлофор Моргайко»; 

– учнів 6 класу закладу загальної середньої освіти «Вишнівцівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Онуфріївської селищної ради 

Кіровоградської області, макет «Світлофор»; 

– учнів 8 та 9 класу комунального закладу «Первозванівське навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний 

заклад» Первозванівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської 

області, стенд «Безпека на дорозі залежить від кожного!»; 

– учнів 11-А класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвiтнiй 

навчальний заклад I-III ступенiв № 19-дошкiльний навчальний заклад «Лiсова 

казка» Олександрiйської мiської ради Кiровоградськой областi, книга-оригамі 

«Дорожні знаки»; 

– вихованців гуртка «Юні лісівники» закладу загальної середньої освіти 

«Зибківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Онуфріївської селищної ради 

Кіровоградської області, макет «Розумний світлофор»; 

– вихованців різновікової групи «Ромашка» Камбурліївського закладу 

дошкільної освіти «Топольок», сюжетна аплікація «Навчимо міньйонів правил 

дорожнього руху». 

 


