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Про підсумки проведення
Тижня знань безпеки життєдіяльності
на тему: «Добрий і злий сірничок»
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 01 до 05 листопада
2021 року проводився Тиждень знань безпеки життєдіяльності (далі –Тиждень)
на тему: «Добрий і злий сірничок».
На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було
подано 58 робіт, із них:
42 роботи колективів закладів дошкільної та загальної середньої освіти;
7 робіт колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
8 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: «Добрий і злий
сірничок» у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної,
професійної (професійно-технічної) освіти та закладах освіти обласного
підпорядкування від 19 листопада 2021 року (протокол № 2)
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:
«Добрий і злий сірничок»:
1) серед закладів загальної середньої освіти колективи:
І місце – комунального закладу «Академічна гімназія Кропивницької
міської ради» (директор – КОЛОСОВА Світлана);
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ІІ місце – комунального закладу «Навчально-виховний комплекс
«Виноградівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – заклад дошкільної
освіти» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області (директор –
КОНАЄВА Ірина);
ІІІ місце – Вишняківської загальноосвітньої філії Карлівського закладу
загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Соколівської сільської ради
Кропивницького району Кіровоградської області (завідувач філії –
СИНЄОК Руслан);
2) серед закладів дошкільної освіти колективи:
І місце – дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 70 «Оленка»
комбінованого типу (м. Кропивницький) (директор – ЗАЙЦЕВА Світлана);
ІІ місце – закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 42 Олександрійської
міської ради Кіровоградської області (директор – НАВРОЦЬКА Лариса);
ІІІ місце – Новоукраїнського комунального закладу дошкільної освіти
«Берізка» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області (директор –
ДОНЕЦЬ Неоніла);
3) серед закладів освіти обласного підпорядкування колективи:
І місце – комунального закладу «Новопразька спеціальна школа
Кіровоградської обласної ради» (директор – ЗАЄЦЬ Сергій);
ІІ місце – комунального закладу «Новомиргородська спеціальна школа
Кіровоградської обласної ради» (директор – ПАВЛЕНКО Василь);
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 – Піщанобрідського професійного аграрного ліцею (директор –
ЛІЩЕНЮК Тетяна);
ІІІ місце – Центральноукраїнського вищого професійного училища імені
Миколи Федоровського (директор – ЯЦЕНКО Оксана);
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: «Добрий і
злий сірничок», 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
07.12.2021 № 329-од

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією
з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:
«Добрий і злий сірничок»
 Методичні розробки уроків, позакласних заходів:
– ТКАЧА Володимира, педагога-організатора комунального закладу
«Первозванівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Первозванівської сільської ради
Кіровоградського району Кіровоградської області, сценарій виховного заходу
«Знає хай дитина кожна – жартувати з вогнем не можна!»;
– АТАМАНЕНКО Ірини, бібліотекаря Калинівської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів – філії комунального закладу «Первозванівське навчально-виховне
об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад»
Первозванівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області,
сценарій онлайн-заходу «Добрий і злий сірничок»;
– ПОНОМАРЬОВОЇ Олени, педагога-організатора Сухоташлицької філії
Побузького ліцею Побузької селищної ради Голованівського району
Кіровоградської області, сценарій квесту «Вогонь друг! Вогонь ворог!»;
– ЗАРУБЕНКО Оксани, класного керівника 9-А класу Побузького ліцею
Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області,
сценарій віртуально-інтелектуального змагання «Хто найкраще знає правила
пожежної безпеки»;
– ЗОЗУЛІ Юлії, класного керівника 3-В класу комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований навчальний заклад І ступеня
«Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання
«Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», конспект
тренінгу «Порядок дій під час виникнення пожежі»;
–
СКРИПНИК
Анжели,
педагога-організатора
загальноосвітнього
навчального закладу І-ІІІ ступенів № 2 імені М. Горького Олександрійської
міської ради Кіровоградської області, серія малюнків на протипожежну тематику в
техніці coffee-art.
• Творчі роботи дітей:
– АФОНІНОЇ Інни, учениці 6 класу комунального закладу «Голубієвицька
загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» Компаніївської селищної ради
Кіровоградської області, лепбук «Найкращий пожежний – це ти обережний!»;
– СІРОШТАН Кароліни, учениці 4 класу комунального закладу «Нечаївська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Ю. І. Яновського» Компаніївської
селищної ради Кіровоградської області, аплікація «Служба порятунку 101»;
– КУР’ЯНА Єгора, учня 3 класу комунального закладу «Нечаївська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Ю. І. Яновського» Компаніївської
селищної ради Кіровоградської області, малюнок «Сірничок і пожежа»;
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Продовження додатка

– ХОМЕНКО Катерини, учениці 1 класу комунального закладу освіти
Компаніївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради
Кіровоградської області, малюнок «Сірники не іграшка!»;
– КОНДРАТЕНКА Богдана, учня 3 класу комунального закладу освіти
Компаніївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради
Кіровоградської області, виріб «Мій друг – вогнегасник!»;
– БАТАРОН Лесі, учениці 8-А класу загальноосвітнього навчального закладу
І-ІІІ ступенів № 2 імені М. Горького Олександрійської міської ради
Кіровоградської області, пано «З вогню та в полум’я»;
– МАРТІРОСЯНА Радіка, учня 5 класу комунального закладу «Михайлівське
навчально-виховне об’єднання» Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області, малюнок «Добрий та злий сірничок».
 Колективні роботи:
– учнів 7 класу комунального закладу «Водянська загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів Компаніївської селищної ради Кіровоградської області», комікс
«Вивчайте правила пожежної безпеки!»;
– учнів 8 класу Софіївської філії комунального закладу «Голубієвицька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Компаніївської селищної ради
Кіровоградської області, інформаційний куб «Що я знаю про пожежу»;
– учнів 2 та 4 класів філії Комишуватської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської
області «Малопомічнянська загальноосвітня школа», лепбук «Добрий і злий
сірничок»;
– учнів 3-Б класу комунального закладу «Ганнівський академічний ліцей –
центр позашкільної освіти» Ганнівської сільської ради Новоукраїнського району
Кіровоградської області, аплікація «Пожежник»;
– учнів 4-Б класу комунального закладу «Ганнівський академічний ліцей центр позашкільної освіти» Ганнівської сільської ради Новоукраїнського району
Кіровоградської області, аплікація «Пожежна машина»;
– групи дошкільнят Володимирівського закладу дошкільної освіти (дитячий
садок) «Малятко» Катеринівської сільської ради Кропивницького району
Кіровоградської області, аплікація з пластиліну «Сірники – не іграшка!»;
– РЕШЕТНИК Анастасії та ГИРИЧ Валерії, учениць 3-Б класу
Олександрівської філії комунального закладу «Олександрівське навчально виховне об’єднання № 1» Олександрівської селищної ради Кропивницького
району Кіровоградської області, виріб «Вогнегасник».

