
 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

від «14» червня 2017 року                          № 507 

 

м. Кропивницький 

 

Про підсумки проведення  

Тижня знань безпеки життєдіяльності  

на тему: «Ми – учасники дорожнього руху» 

 

На виконання спільного наказу начальника управління освіти, науки, 

молоді та спорту  Кіровоградської обласної державної адміністрації та 

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Кіровоградській області від 04.07.2016 року № 214/525 «Про проведення 

Тижнів знань безпеки життєдіяльності у навчальних закладах області у 

2016/2017 навчальному році» з 08 до 12 травня 2017 року проводився Тиждень 

знань безпеки життєдіяльності на тему: «Ми – учасники дорожнього руху» 

(далі – Тиждень).  

На розгляд обласної робочої комісії з підбиття підсумків Тижня знань 

безпеки життєдіяльності було подано 84 роботи, із них: 

55 робіт колективів навчальних закладів (ДНЗ, ЗНЗ); 

17 робіт колективів професійно-технічних навчальних закладів; 

10 робіт колективів навчальних закладів обласного підпорядкування; 

2 роботи колективів позашкільних навчальних закладів. 

Робоча комісія з підбиття підсумків конкурсу відзначає високий рівень 

роботи з підготовки та  проведення вказаного вище заходу в навчальних 

закладах (ДНЗ, ЗНЗ) міста Світловодська, Добровеличківського, 

Кіровоградського, Компаніївського та Онуфріївського районів, роботи яких 

відрізняються якісним наповненням змісту та нестандартністю запропонованих 

форм проведення заходів.  

Водночас слід відзначити, що не всі навчальні заклади області були 

активними учасниками Тижня. Зокрема, на конкурс не представлено матеріали: 

колективами професійно-технічних навчальних закладів: 
 державного навчального закладу «Кіровоградське вище професійне 

училище № 4» (директор – В. Косенко); 

 професійно-технічного училища № 5 м. Світловодськ (заступник 

директора з навчально-виробничої роботи, на якого покладено виконання 

обов’язків директора – С. Скопич); 
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 державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 8          

м. Кіровоград» (директор – В. Шаманський); 

 державного навчального закладу «Вище професійне училище № 9            

м. Кіровоград» (директор – О. Рацул); 
 державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 40                

м. Новоукраїнка» (директор – Н. Сербіна). 

 

На підставі рішення обласної робочої комісії з підбиття підсумків 

проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Ми – учасники 

дорожнього руху» у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-

технічних навчальних закладах та навчальних закладах обласного 

підпорядкування від 25 травня 2017 року (протокол № 5)  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями та нагородити Грамотою управління освіти, 

науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації за високий рівень 

організації та проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Ми – 

учасники дорожнього руху» колективи:  

1) серед загальноосвітніх навчальних закладів: 

І місце – Онуфріївської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Онуфріївської районної ради Кіровоградської області (директор – С. Рощенко); 

ІІ місце – Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області 

(директор – А. Кушняр); 

ІIІ місце – навчально-виховного комплексу «Павлиська загальноосвітня 

школа I-III ступенів – ліцей імені В.О.Сухомлинського»  Онуфріївської 

районної ради Кіровоградської області (директор – В. Деркач); 

2) серед дошкільних навчальних закладів: 

І місце – дошкільного навчального закладу – ясла-садок № 42             

(м. Олександрія) (завідувач – Л. Кострубань); 

ІІ місце – колектив Грузьківського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області 

(директор – Л. Будулатій); 

ІІІ місце – дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 52    «Казковий» 

(м. Кропивницький) (завідувач – Л. Бондар); 

3) серед навчальних закладів обласного підпорядкування: 

І місце – Олександрійської загальноосвітньої школи-інтернату                    

І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради (директор – С. Гринюк); 

ІІ місце – Піщанобрідської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

I-II ступенів Кіровоградської обласної ради (директор – О. Шаповал); 

ІIІ місце – Новопразької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату   

І-ІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області (директор –    

С. Заєць); 
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4) серед професійно-технічних навчальних закладів: 

І місце – Гайворонського професійного аграрного ліцею (директор –        

В. Кравцова); 

ІІ місце – Піщанобрідського професійного аграрного ліцею (директор –   

Т. Ліщенюк); 

ІІІ місце – державного навчального закладу «Олександрійський 

професійний ліцей» (директор – К. Мужиков); 

5) серед позашкільних навчальних закладів: 

І місце – будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської 

ради (директор – В. Севастяненко); 

ІІ місце – Центру дитячої та юнацької творчості (м. Світловодськ) 

(директор – В. Шабалін). 

 

2. Визнати кращими серед учасників конкурсу педагогічних працівників та 

учнів (вихованців) дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-

технічних навчальних закладів та навчальних закладів обласного 

підпорядкування, чиї творчі роботи відзначені обласною робочою комісією з 

підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Ми – 

учасники дорожнього руху», згідно з додатком. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад, професійно-технічних, позашкільних та 

навчальних закладів обласного підпорядкування: 

1) забезпечити організацію та проведення у підпорядкованих навчальних 

закладах Тижнів знань безпеки життєдіяльності у 2017-2018 навчальному році; 

2) за результатами проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності 

оформляти і своєчасно подавати матеріали конкурсу на розгляд обласної 

робочої комісії з підведення підсумків до комунального закладу 

«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського» (науково-методична лабораторія основ здоров'я, 

безпеки життєдіяльності та охорони праці) в друкованому та електронному 

варіантах. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

 

 

Начальник управління                                                      В. ТАБОРАНСЬКИЙ 

 



 
Додаток  

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації               

14.06.2017 № 507 
 

 

 

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією 

 з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:  

«Ми – учасники дорожнього руху» 

 

 Методичні розробки уроків, позакласних заходів: 
- Дерземанової Н.,  класного керівника 3-А класу загальноосвітньої школи 

I-III ступенів № 10 Світловодської міської ради Кіровоградської області, 

конспект виховної години «Азбука дорожнього руху»; 

- Воронової В., педагога-організатора комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад         

I- III ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад - дитячий юнацький центр 

«Зорецвіт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області», сценарій 

квест-гри «Правила дорожнього руху знай і активно виконуй!»; 

- Реви А., учителя спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№ 14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, сценарій квесту 

«Правила дорожнього руху». 

• Творчі роботи дітей: 

- колективна робота вихованців групи № 3 дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 18 комбінованого типу комунальної власності               

(м. Світловодськ),  казка «Прогулянка ведмежат до міста»; 

- колективна робота Коршенко Уляни та Коршенко Катерини, вихованців 

групи № 2  дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 19 комбінованого 

типу комунальної власності (м. Світловодськ),  малюнок «Не грай на дорозі». 


