
 

 

Про підсумки проведення  

Тижня знань безпеки життєдіяльності  

на тему: «Їдеш у путь – обережним будь!» 
 

На виконання наказу департаменту освіти і науки Кіровоградської 

обласної військової адміністрації та Головного управління Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області від 22.07.2022 року 

№ 169/124-од «Про проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності в 

закладах освіти області у 2022/2023 навчальному році» з 19 до 23 вересня       

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

на тему: «Їдеш у путь – обережним будь!». 

На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня було 

подано 81 роботу, із них: 

68 роботи колективів закладів дошкільної та загальної середньої освіти; 

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

7 робіт колективів закладів освіти обласного підпорядкування. 

Не взяли участь у проведенні зазначеного Тижня педагогічні колективи 

закладів освіти Новомиргородської міської ради; Вільшанської селищної ради; 

Кетрисанівської, Перегонівської, Підвисоцької, Тишківської сільських рад; 

комунального закладу «Знам'янська спеціальна школа Кіровоградської обласної 

ради»; державного навчального закладу «Знам'янський професійний ліцей»,  

державного навчального закладу «Олександрійський професійний ліцей», 

Олександрійського професійного аграрного ліцею, професійно-технічного 

училища № 30 с. Торговиця, професійно-технічного училища № 32                   

м. Бобринець, професійно-технічного училища № 36 смт. Новгородка, 

Регіонального центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова та колективи всіх 

закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування. 

На підставі рішення обласної робочої комісії з підбиття підсумків 

проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Їдеш у путь – 

обережним будь!»  у закладах  дошкільної,  загальної  середньої,  позашкільної, 

професійної (професійно-технічної) освіти та закладах освіти обласного 

підпорядкування від 13 жовтня 2022 року (протокол №1)  
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НАКАЗУЮ: 
 

1. Визнати переможцями й нагородити Дипломом департаменту освіти і 

науки Кіровоградської обласної військової адміністрації за високий рівень 

організації та проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Їдеш 

у путь – обережним будь!»: 

1) серед закладів загальної середньої освіти колективи: 
І місце – Грузьківського навчально-виховного комплексу «Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» 

Катеринівської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської 

області (директор – ТЕНИЧЕНКО Олена); 

ІІ місце - Вишняківської загальноосвітньої філії Карлівського закладу 

загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Соколівської сільської  ради 

Кропивницького району Кіровоградської області (завідувач філії –                          

СИНЄОК Руслан); 

ІІІ місце – комунального закладу «Ліцей №10 «Престиж» Світловодської 

міської ради» Кіровоградської області (директор – СУЛІМА Дмитро); 

2) серед закладів дошкільної освіти колективи: 

І місце – Новоєгорівського закладу дошкільної освіти загального розвитку 

Рівнянської сільської ради (директор – СТЕЦЕНКО Лариса); 

ІІ місце – Великовисківського закладу дошкільної освіти «Рукавичка» 

Мар'янівської сільської ради (директор – ШЕВЧИК Ніна); 

ІІІ місце – дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 67 «Дельфін» 

комбінованого типу Кіровоградської міської ради (директор –ЛИСЕНКО 

Олена); 

3) серед закладів освіти обласного підпорядкування колективи: 

І місце – комунального закладу «Новопразька спеціальна школа 

Кіровоградської обласної ради» (в.о. директора – ЗАЄЦЬ Сергій ); 

ІІ місце – Піщанобрідської спеціальної школи Кіровоградської обласної 

ради (директор – ШАПОВАЛ Ольга); 

ІІІ місце – комунального закладу «Новомиргородська спеціальна школа 

Кіровоградської обласної ради» (директор  – ПАВЛЕНКО Василь); 

4) серед закладів професійної (професійно-технічної) освіти колективи: 
І місце – Гайворонського професійного аграрного ліцею (директор – 

МОСКАЛЕНКО Іван ); 

ІІ місце – Кропивницького вищого професійного училища (директор – 

РАЦУЛ Олександр); 

ІІІ місце – професійно-технічного училища № 5 м. Світловодськ             

(заступник директора з навчально-виробничої роботи, на яку покладено 

виконання обов’язків директора училища – КАЧКОВСЬКА Олена). 

2. Визнати кращими серед учасників конкурсу педагогічних працівників   

та учнів (вихованців)  закладів  дошкільної,  загальної  середньої,  позашкільної,  
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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: «Їдеш у путь 

– обережним будь!», згідно з додатком. 

3. Керівникам органів управління освітою Новомиргородської міської 

ради; Вільшанської селищної ради; Кетрисанівської, Перегонівської, 

Підвисоцької, Тишківської сільських рад; комунального закладу «Знам'янська 

спеціальна школа Кіровоградської обласної ради»; державного навчального 

закладу «Знам'янський професійний ліцей»,  державного навчального закладу 

«Олександрійський професійний ліцей», Олександрійського професійного 

аграрного ліцею, професійно-технічного училища № 30 с. Торговиця, 

професійно-технічного училища № 32 м. Бобринець, професійно-технічного 

училища № 36 смт. Новгородка, Регіонального центру професійної освіти        

ім. О.С. Єгорова та всіх закладів позашкільної освіти обласного 

підпорядкування, які не надали інформацію про проведення Тижня, звернути 

увагу на недоліки в організації проведення Тижнів знань безпеки 

життєдіяльності у 2022/2023 навчальному році. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту –  начальника управління професійно-технічної, фахової 

передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і 

науки Кіровоградської облвійськадміністрації ТАБОРАНСЬКОГО Володимира. 
 
 

 

Директор департаменту                                                              Ельза ЛЕЩЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до наказу директора 

департаменту освіти і науки 

обласної військової 

адміністрації  

09.11.2022    №  198-од 
 

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією 

 з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:  

«Ідеш у путь – обережним будь!» 

 
 • Методичні розробки уроків, позакласних заходів: 

- БЛОНСЬКОЇ Раїси, керівника гуртка Світловодської станції юних 

натуралістів Світловодської міської ради Кіровоградської області, конспект 

вікторини на тему: «Уважність і знання бережуть життя!»; 

- ДРЮЧКОВОЇ Марини, учителя початкових класів Гайворонської філії 

№2 комунального закладу «Гайворонський ліцей № 2» Гайворонської міської 

ради Кіровоградської області, конспект ранкової зустрічі для здобувачів освіти 

2 класу «Безпека руху – це життя!»; 

- КАБРЕНЮК Ольги, учителя початкових класів комунального закладу 

«Ліцей №2 імені В.Бойка» Світловодської міської ради Кіровоградської області, 

конспект гри-подорожі «Безпека дорожнього руху в умовах воєнного стану»; 

- КРОТЕНКО Олени, класного керівника 7 класу Цибулівської філії 

Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка Дмитрівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, конспект виховного заходу 

«Брейн-ринг»; 

- МЕЛЬНИК Ірини, класного керівника 6 класу Іванковецької філії 

Дмитрівського ліцею імені Т.Г.Шевченка Дмитрівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області, конспект виховного заходу 

«Гра-квест «Безпека дорожнього руху»; 

- САВЕНКО Олени, керівника гуртка Світловодської станції юних 

натуралістів Світловодської міської ради Кіровоградської області, конспект 

брейн-рингу на тему: «Ми - умілі пішоходи!»; 

- ТЮТЮННИКА Петра, учителя інформатики Озерської філії 

комунального закладу «Павлівський ліцей «Гранд» Світловодської міської ради 

Кіровоградської області, конспект виховного заходу «Безпека на дорозі – 

безпека життя!». 

• Творчі роботи  педагогічних працівників: 

- ЛЕБІДЬ Марини – вихователя Созонівського закладу дошкільної освіти 

«Віночок» Великосеверинівської сільської ради Кропивницького району, 

ігровий планшет «Ідеш у путь – обережним будь!»; 

- СЕРГЄЄВОЇ Тетяни – педагога-організатора Піщанобрідської спеціальної 

школи Кіровоградської обласної ради, дидактична гра  «Дорожній лабіринт» (за 

мотивами казки «Ріпка»); 

- СИРОТИ Оксани – психолога Куцеволівського ліцею Онуфріївської  
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селищної ради Кіровоградської області, інформаційна листівка «Безпека 

дорожнього руху в умовах воєнного часу». 

• Творчі роботи дітей: 

- БАЛИМ Вероніки, учениці 4 – А класу Павлиського ліцею імені Василя 

Олександровича Сухомлинського Онуфріївської селищної ради 

Кіровоградської області, в’язаний виріб «Світлофор – корисна річ, служить 

людям день і ніч»; 

- БОРИСЕНКО Поліни, учениці 7-А класу комунального закладу «Ліцей 

№7 «Перспектива»  Світловодської міської ради» Кіровоградської області, 

малюнок «Блокпост: правила перетинання»; 

- КРИВОХАТЬКА Максима, учня 4 – А класу  Павлиського ліцею імені 

В.О. Сухомлинського Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області, 

об’ємна аплікація «Твоя безпека на дорозі»; 

- КРОХМАЛЬОВОЇ Ольги, учениці 2 класу Камбурліївського ліцею 

Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області, об’ємна аплікація з 

пластиліну «Ми - учасники дорожнього руху»; 

- ЧОРНОГО Сергія, учня 4 класу Камбурліївського ліцею Онуфріївської 

селищної ради Кіровоградської області, дидактична гра «Який це знак?». 

•  Колективні роботи:  

- учнів 9 - Б класу комунального закладу «Ліцей №3 «Лінгвіст» 

Світловодської міської ради» Кіровоградської області, відеоквест «Розпізнай 

дорожній знак» (класний керівник – ШВЕЦЬ Олена); 

- учнів 7 класу Богданівської філії «Богданівський ліцей імені 

І.Г.Ткаченка» Суботцівської сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області, онлайн-квест «Ідеш у путь – обережним будь!» 

(класний керівник – ЧЕРНОВА Лариса); 

- учнів 2 – А класу комунального закладу «Ганнівський академічний ліцей 

– центр позашкільної освіти» Ганнівської сільської ради Новоукраїнського 

району Кіровоградської області, об’ємна гра «Безпечне містечко» (класний 

керівник – АФОНЧЕНКО Людмила); 

- учнів 7 класу Камбурліївського ліцею Онуфріївської селищної ради 

Кіровоградської області, в’язаний виріб «Світлофор – твій надійний друг» 

(класний керівник – МИРОНЕНКО Світлана); 

- учнів 3 класу Куцеволівського ліцею Онуфріївської селищної ради 

Кіровоградської області, лепбук «Правила дорожнього руху» (класний керівник 

– КОВАЛЕНКО Катерина). 
________________________________________ 


