
 
 

 

 

 

 

 

 
         23     березня           22                                                                                80-од 

 

Про підсумки проведення  

Тижня знань безпеки життєдіяльності  

на тему: «Здоров’я – запорука успіху!» 

 

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 24 до 28 січня          

2022 року проводився Тиждень знань безпеки життєдіяльності (далі –Тиждень) 

на тему: «Здоров’я – запорука успіху!». 

На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було 

подано 64 роботи, із них: 

46 робіт колективів закладів дошкільної та загальної середньої освіти; 

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

9 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: «Здоров’я – 

запорука успіху!» у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, 

професійної (професійно-технічної) освіти та закладах освіти обласного 

підпорядкування від 10 лютого 2022 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 – запорука успіху!»: 

1) серед закладів загальної середньої освіти колективи: 
І місце – Вишняківської загальноосвітньої філії Карлівського закладу 

загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Соколівської сільської  ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (завідувач філії –                          

СИНЄОК Руслан); 
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ІІ місце – комунального закладу «Академічна гімназія Кропивницької 

міської ради» (директор – КОЛОСОВА Світлана); 

ІІІ місце – закладу загальної середньої освіти «Попівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Онуфріївської селищної 

ради Кіровоградської області (директор – ТОСИК Ігор); 

2) серед закладів дошкільної освіти колективи: 
І місце – закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 20 Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області (директор – СВЕТЛІЧНА Оксана); 

ІІ місце – дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 37 «Ластівка» 

комбінованого типу (м. Кропивницький) (директор – ВОЛКОЖА Тетяна); 

ІІІ місце – Олексіївського закладу дошкільної освіти (дитячий садок) 

«Колосок» Катеринівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області (директор – ТІТКО Валентина); 

3) серед закладів освіти обласного підпорядкування колективи: 

І місце – комунального закладу «Новомиргородська спеціальна школа 

Кіровоградської обласної ради» (директор – ПАВЛЕНКО Василь); 

ІІ місце – комунального закладу «Світловодська загальноосвітня       

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

(директор –  ЯКОВЛЕВА Наталія); 

ІІІ місце – Піщанобрідської спеціальної школи Кіровоградської обласної 

ради (директор – ШАПОВАЛ Ольга); 

4) серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти колективи: 
І місце – «Піщанобрідського професійного аграрного ліцею» 

Кіровоградської обласної ради (викладач спецдисциплін, на яку покладено 

виконання обов’язків директора – ЛІЩЕНЮК Тетяна); 

ІІ місце – Гайворонського професійного аграрного ліцею (директор –           

МОСКАЛЕНКО Іван); 

ІІІ місце – Центральноукраїнського вищого професійного училища імені 

Миколи Федоровського (директор – ЯЦЕНКО Оксана); 

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: «Здоров’я – 

запорука успіху!», 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  

23.03.2022 № 80-од 

 

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією 

 з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:  

«Здоров’я – запорука успіху!» 

  Методичні розробки уроків, позакласних заходів: 
– БАБІЧ Вікторії, вихователя 3 групи комунального закладу «Новопразька 

спеціальна школа Кіровоградської обласної ради», конспект бесіди з 
використанням дидактичних ігор «Вітамінчики – здоров’я промінчики»; 

– ВОЛОЩЕНКО Вікторії, класного керівника 4 класу Високобайрацької 

гімназії Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району, конспект 
виховної години «Здоров’я – найбільший скарб!»; 

– ДЕМЧУК Людмили, класного керівника 7 класу комунального закладу 

«Новопразька спеціальна школа Кіровоградської обласної ради», конспект години 
здоров’я «Мобільні телефони: користь і небезпека»; 

– ЗАЙЦЕВОЇ Валентини, учителя математики та фізики «Філії № 1 
комунального закладу «Бобринецький ліцей № 1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області, сценарій квесту «Математика і здоровий спосіб життя»; 

– ІВАНЕНКО Світлани, педагога-організатора Високобайрацької гімназії 
Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району, сценарій 

інтелектуальної гри для учнів 8-9 класів «Знання про здоров’я – невід’ємна 
частина успішного твого життя!»; 

– ІГНАТЬЄВОЇ Тетяни, учителя математики  9-Б класу навчально-виховного 

комплексу «Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад-центр 

естетичного виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, 

конспект уроку «Математика і здоров’я»; 
– НЕСТЕРОВОЇ Оксани, музичного керівника Косівського закладу 

дошкільної освіти «Сонечко» Приютівської селищної ради Олександрійського 
району Кіровоградської області, сценарій спортивної розваги «Здоровими 

зростаємо – веселимося та граємо!»; 

– СІРЕНКО Наталії, класного керівника 8-А класу комунального закладу 
«Новопразька спеціальна школа Кіровоградської обласної ради», конспект 

виховної години «Вплив стресу на здоров’я»; 

– ТАРАСОВОЇ Маріанни, класного керівника 1-Б класу 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», усний журнал «Здоров’я – найцінніший скарб»; 

– ЯГОТИН Наталії, вихователя 5 групи комунального закладу «Новопразька 
спеціальна школа Кіровоградської обласної ради», конспект виховної години 

«Чистота – запорука здоров’я»; 
– ЯНЧУКОВОЇ Людмили, класного керівника 3 класу комунального закладу 

«Новопразька спеціальна школа Кіровоградської обласної ради», конспект бесіди 

«Корисні звички вивчаємо – про здоров’я дбаємо»; 
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– ЯНЧУКОВОЇ Ірини, вихователя 6 групи комунального закладу 
«Новопразька спеціальна школа Кіровоградської обласної ради», конспект 

виховної години «Про своє здоров’я дбай, переохолоджень уникай». 
• Творчі роботи дітей: 

– БУРГАСА Владислава, БОГАЧЕНКО Богдани, БАРКОВСЬКОГО Олексія, 

учасники гуртка «Паперове диво» комунального закладу «Красносілківський 
ліцей» Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської 

області, виріб «Здоров’я – запорука успіху!»; 

– ДОВГАНЕНКО Анастасії, вихованки гуртка «Виготовлення сувенірів» 
комунального закладу «Онуфріївський центр дитячої та юнацької творчості» 

Онуфріївської селищної ради, ароматична іграшка «Ведмедик-атлетик»; 
– КРИВОХАТЬКА Максима, учня 3-А класу опорного закладу загальної 

середньої освіти «Павлиський ліцей імені В.О. Сухомлинського» Онуфріївської 

селищної ради Кіровоградської області, виріб «У здоровому тілі – здоровий дух»; 
– ЧЕРНОВОЛЮК Юлії, учениці 6 класу Сухоташлицької філії Побузького 

ліцею Побузької селищної ради Голованівського району Кіровоградської області, 

малюнок «Ми обираємо здоров’я!»; 
– РЕВИ Вероніки, учениці 3 класу Високобайрацької гімназії 

Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району, малюнок «Що 
потрібно для здоров’я». 

 Колективні роботи:  
– вихованців молодшої групи «Краплинка» закладу загальної середньої освіти 

«Куцеволівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області, виріб «Бережемо 
пташку»; 

– вихователя та вихованців молодшої групи Павлиської філії опорного 

закладу загальної середньої освіти «Павлиський ліцей імені                                       
В.О. Сухомлинського Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області», 

виріб «Що приніс їжачок»; 
– вихователя та вихованців середньої групи Павлиської філії опорного 

закладу загальної середньої освіти «Павлиський ліцей імені                                       

В.О. Сухомлинського Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області», 
виріб «Пухнастик захворів»; 

– учнів Олексіївської філії Ліцею «Нова школа» Катеринівської сільської 
ради Кропивницького району Кіровоградської області, виріб «Валіза здоров’я»; 

– учнів Павлиської філії опорного закладу загальної середньої освіти 

«Павлиський ліцей імені В.О. Сухомлинського Онуфріївської селищної ради 
Кіровоградської області», лепбук «Здоров’я – запорука успіху!». 
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