
 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

м. Кіровоград 

 

від «31» грудня 2015 року                         № 474 

 

 

Про підсумки проведення  

Тижня знань безпеки життєдіяльності  

на тему: «Вогонь наш друг, та не завжди,  

чекати можна і біди» 

у дошкільних, загальноосвітніх,  

професійно-технічних навчальних закладах 

та закладах освіти обласного підпорядкування 

у 2015/2016 навчальному році  

 

 

 На виконання спільного наказу директора департаменту  освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації та Управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області від       

01.07.2015 року № 170/272 «Про проведення Тижнів знань безпеки 

життєдіяльності у навчальних закладах області у 2015/2016 навчальному році», з 

метою проведення цілеспрямованої просвітницької роботи з учасниками 

навчально-виховного процесу навчальних закладів області щодо профілактики 

травматизму невиробничого характеру, виховання поважного ставлення до 

безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок з дотримання 

правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, що виникають при порушенні 

життєвого процесу в побуті, під час трудової діяльності чи в соціальному 

середовищі, підняття рівня інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань 

забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу 

з 09 до 13 листопада 2015 року проводився Тиждень знань безпеки 

життєдіяльності на тему: «Вогонь наш друг, та не завжди, чекати можна і біди».  

На особливу увагу заслуговує високий рівень роботи з підготовки та  

проведення зазначеного вище заходу у загальноосвітніх навчальних закладах 

міст Світловодська і Кіровограда, а також Компаніївського та 

Олександрівського районів. Традиційно ними було надано роботи, які  
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відрізняються якісним наповненням змісту матеріалів, оригінальністю 

оформлення та нестандартністю запропонованих форм проведення заходів.  

Разом з тим слід відзначити, що не всі заклади освіти області були 

активними учасниками цього Тижня знань безпеки життєдіяльності. Зокрема, 

на конкурс не були представлені матеріали: 

методичними кабінетами: 

- відділу освіти Голованівської районної державної адміністрації; 

- відділу освіти Знам’янської районної державної адміністрації; 

- відділу освіти Маловисківської районної державної адміністрації; 

- відділу освіти Новоархангельської районної державної адміністрації; 

- відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації; 

- відділу освіти Олександрійської районної державної адміністрації;  

- відділу освіти Онуфріївської районної державної адміністрації; 

- відділу освіти Світловодської районної державної адміністрації; 

- відділу освіти Устинівської районної державної адміністрації; 

- відділу освіти Ульяновської районної державної адміністрації; 

 

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

училище № 4 (директор В. Косенко); 

- професійно-технічного училища № 5 м. Світловодськ (директор 

С. Осика); 

- державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 8          

м. Кіровоград» (директор В. Шаманський); 

- Олександрійського професійно-технічного училища № 17 

Кіровоградської області (директор Т. Циганок); 
- професійно-технічного училища № 30 с. Торговиця (директор О. Романій); 

- професійно-технічного училища № 36 смт. Новгородка (директор 

О. Вєтров); 

- державного навчального закладу «Професійно-технічне училище № 40        

м. Новоукраїнка» (директор Н. Сербіна); 

 

колективом закладу освіти обласного підпорядкування: 
- Шостаківської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів 

(директор О. Кривошея). 

 

На підставі рішення обласної робочої комісії з підбиття підсумків 

проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Вогонь наш друг, 

та не завжди, чекати можна і біди» у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних закладах та закладах освіти обласного підпорядкування 

від 24 листопада 2015 року (протокол № 2)  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями за високий рівень організації та проведення 

Тижнів знань безпеки життєдіяльності на тему: «Вогонь наш друг, та не 

завжди, чекати можна і біди»:  
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1) серед загальноосвітніх навчальних закладів: 

І місце – колектив Староосотської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської області 

(директор С. Кравченко); 

ІI місце – колектив загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 

Світловодської міської ради Кіровоградської області (директор С. Омельченко); 

ІIІ місце – колектив Назарівського навчально-виховного комплексу 

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

Кіровоградської районної державної адміністрації  Кіровоградської області 

(директор Л. Бурковська); 

2) серед дошкільних навчальних закладів: 

І місце – колектив Назарівського навчально-виховного комплексу 

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

Кіровоградської районної державної адміністрації  Кіровоградської області 

(директор Л. Бурковська) – працівники дошкільної ланки освіти; 

ІІ місце – колектив Новоукраїнського комунального дошкільного 

навчального закладу № 5 «Берізка» Кіровоградської області (завідувач              

Н. Донець); 

ІІІ місце – колектив дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 14             

загального типу Світловодської міської ради Кіровоградської області (завідувач        

Н. Стельвага); 

3) серед закладів освіти обласного підпорядкування: 

І місце – колектив Олександрійської загальноосвітньої школи-інтернату            

І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради (директор Т. Сорокун); 

ІІ місце – колектив Заваллівської загальноосвітньої школи-інтернату         

I-III ступенів Гайворонського району (заступник директора з навчально-

виховної роботи С. Мальована); 

ІIІ місце – колектив Світловодської загальноосвітньої санаторної школи-

інтернату І-ІІ ступенів № 2 (директор С. Майстренко); 

4) серед професійно-технічних навчальних закладів: 

І місце – колектив філії Кіровоградського професійного ліцею побутового 

обслуговування смт Олександрівка (завідувач філії В. Шевченко); 

ІІ місце – колектив професійно-технічного училища № 12 м. Знам’янка 

(директор В. Садієр); 

ІІІ місце – колектив Гайворонського професійного аграрного ліцею 

(директор І. Ярко). 

2. Визнати кращими серед учасників конкурсу педагогічних працівників та 

учнів (вихованців) загальноосвітніх, дошкільних, професійно-технічних 

навчальних закладів та закладів освіти обласного підпорядкування, чиї творчі 

роботи відзначені обласною робочою комісією з підбиття підсумків Тижня 

знань безпеки життєдіяльності на тему: «Вогонь наш друг, та не завжди, чекати 

можна і біди», згідно з додатком. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, професійно-технічних та навчальних закладів обласного підпорядкування: 

1) забезпечити організацію та проведення у підпорядкованих навчальних 

закладах  Тижнів  знань  безпеки  життєдіяльності  відповідно  до  методичних 
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рекомендацій, викладених у листі КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»  

від 24.07.2015 року № 454/18-09 «Про проведення Тижнів знань безпеки 

життєдіяльності у навчальних закладах області у 2015-2016 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 залишаю за собою. 

 

 

 

  

Голова комісії з припинення  

юридичної особи                                                                   В. ПЕРЕВЕРЗЄВ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



Додаток  

до наказу директора 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації              

31.12.2015 № 474 
 

 

Творчі роботи, відзначені обласною робочою комісією 

 з підбиття підсумків Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему:  

«Вогонь наш друг, та не завжди, чекати можна і біди» 

 

 Методичні розробки уроків, позакласних заходів: 
- Рябової Г., вихователя дошкільного навчального закладу (ясла-садок)     

№ 12 комбінованого типу Світловодської міської ради Кіровоградської області, 

конспект вікторини на тему «Знавці правил пожежної безпеки» для дітей 5-го 

року життя; 

- Фоменко О., вихователя дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 

№ 12 комбінованого типу Світловодської міської ради Кіровоградської області, 

конспект гри-драматизації на тему «Козенята і вогонь» для дітей 5-го року 

життя; 

- Ткаченко О., учителя основ здоров’я Нечаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів ім. Ю. І. Яновського, конспект уроку-тренінгу для учнів   

5-7 класів «Про вогонь нам треба знати, з ним не можна жартувати!»; 

- Школи Н., класного керівника 4-А класу, та Донець Г., класного 

керівника 4-Б класу Компаніївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

конспект вікторини з пожежної безпеки «Попереджений – захищений»; 

- Ахмедової Ю., керівника дружини юних рятувальників Компаніївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, конспект вікторини «Рятівний 

марафон»; 

- Коваль С., класного керівника 7-А класу Знам’янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області, конспект вікторини з правил протипожежної безпеки 

«Вогонь наш друг, та не завжди, чекати можна і біди!»; 

- Савкіної Н., вихователя-методиста, та Чиженко Л., музичного керівника 

дошкільного навчального закладу № 5 загального типу (ясла-садок) 

«Калинонька» Знам’янської міської ради Кіровоградської області, сценарій 

вистави «Кішкин дім»; 

- Авдієнко Т., вихователя Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради, сценарій 

вікторини з пожежної безпеки «Попереджений – захищений!»; 

- Віннічука А., вихователя 10-Г класу, та Боровикова В., вихователя 11-Г 

класу Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-

інтернат-школа мистецтв), сценарій брейн-рингу знавців правил пожежної 

безпеки «Вогонь наш друг, та не завжди, чекати можна і біди!»; 

- творчої групи класних керівників 5-12 класів Знам’янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної 

ради, веб-квест «Вогонь – наш друг, та не завжди, чекати можна і біди!»; 
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• Творчі роботи дітей: 

- Дубини Анастасії, учениці 7 класу Олександрівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Олександрівської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області, вірш «Діти будьте обережні, знайте правила 

пожежні!»; 

- вихованців старшої групи Михайлівського дошкільного навчального 

закладу Олександрівської районної державної адміністрації Кіровоградської 

області, творча робота «Пожежний щит»; 

- Безручка Олександра (з батьками), вихованця старшої групи дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 19 комбінованого типу Світловодської 

міської ради Кіровоградської області, малюнок «Мчать пожежні!»; 

- Маслюкової Марини, учениці 7-А класу Компаніївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів, малюнок «Чому сталася біда?»; 

- колективу 4-Б класу загальноосвітнього навчального закладу                     

І-ІІІ ступенів № 6 Олександрійської міської ради Кіровоградської області, 

творча робота «Сірники – не для забави!»; 

- Чорби Вікторії,  учениці 4-Б класу загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІІ ступенів № 6 Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області, робота в техніці квілінг «Бережіть ліс від пожеж!»; 

- Чорби Володимира,  учня 1-А класу загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІІ ступенів № 6 Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області, робота в техніці квілінг «Не жартуй з вогнем!»; 

- Анісімова Владислава, учня 5-Б класу загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів № 5 Світловодської міської ради Кіровоградської області, збірка 

загадок на тему протипожежної безпеки; 

- Редька Дениса, учня 3-В класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів     

№ 10 Світловодської міської ради Кіровоградської області, малюнок «Вогонь 

наш друг, та не завжди, чекати можна і біди». 


