
Згідно з наказом по школі від 15.04.2019 №  26/О «Про проведення Дня 

цивільного захисту і тижня знань з основ безпеки життєдіяльності»,  з метою 

практичного відпрацювання учнями за їх віковими категоріями теоретичних 

знань та навичок з питань цивільного захисту, виконання основних заходів 

цивільного захисту в 2019 рік  у школі проведено тиждень знань з основ 

безпеки життєдіяльності з 13 по 17 травня 2019 року та у його рамках День 

цивільного захисту -16 травня 2019 року, учасниками якого  були учні 1-4 , 5-

11 класів, вчителі  і працівники школи.                                                                              

Згідно з планом в ході Дня цивільного захисту проведено ряд практичних 

заходів за планом комплексного об’єктового тренування, начвально-

методичних заходів, а також тренувань, відкритих уроків, естафет.                                                                                           

Усі передбачені планом заходи виконано.                                                                    

Головними завданнями Дня цивільного захисту були:                                                             

- удосконалення педагогічним колективом та учнями теоретичних знань і 

практичних навичок щодо дій в умовах надзвичайних та екстремальних 

ситуацій;                                                                                                                     

- практична перевірка здатності учнів діяти за сигналами оповіщення 

цивільного захисту, користуватися засобами колективного та 

індивідуального захисту.                                                                                     

Зверталась увага на  формування в учнів таких морально-психологічних 

якостей, як: відвага, мужність, витримка, ініціатива, спритність, 

самовідданість під час виконання завдань ЦЗ. У ході підготовки до Дня ЦЗ 

здійснено перевірку  засобів протипожежного захисту , оновлено стенди  з 

питань  ЦЗ, змістовне оформлення у них матеріалів за сигналами оповіщення 

ЦЗ, надзвичайних ситуацій, характерних для місцевості і дій за ними 

учасників навчально-виховного процесу.                                                                 

Збір керівного і особового  складу ЦЗ школи відбувся 0 8.00 год. в кабінеті 

директора – начальника цивільного захисту. Розглянуті організаційні 

питання.  Відповідальна особа з питань ЦЗ  доповіла  про корегування плану 

ЦЗ школи, про готовність постійного складу і учнів до заходів, які 

передбачені планом Дня ЦЗ.                                                                                                                                           

На загальношкільній лінійці  учасники навчально-виховного процесу  були 

ознайомлені  з переліком запланованих  заходів, в яких  вони братимуть 

участь, змістом і порядком проведення 

Дня ЦЗ відповідно до плану. Учні 7-А 

класу підготували  репортаж «Правила 

поведінки з вибухонебезпечними та 

підозрілими предметами», вчитель 

Шумейко А.Ю.                                                                    



Всі заплановані заходи проходили під гаслом «Життя і безпека понад усе ! 

Знай! Вмій! Використовуй!».                                                                                                                                      

Для учнів різних вікових груп заплановані і проведені відповідні заходи :                                          

- учні 8-10 класів підготували тематичні плакати з питань цивільного захисту 

і стали учасниками огляду – конкурсу листівок «Абетка безпеки»;                       

- для учнів 7-х класів проведена комбінована естафета. Кращий  результат в 

команди учнів 7-Б класу;                                                                                                             

- учні 1-4 класів були учасниками вікторин, виховних годин, рольових ігор : 

4-А клас - «Країною безпеки»                                                                                                                                                 

4-Б клас - «Попередження трагічних наслідків пожеж»                                                         

2-А клас - «Правила поведінки в надзвичайних ситуаціях»                                                                 

2-Б клас -  «Надзвичайні ситуації. Правила поведінки під час аварій»                                   

1-А клс -   «Подорож у країну безпеки»                                                                                 

1-Б клас -   Гра « Моя поведінка у надзвичайних ситуаціях»                                                      

3-А клас -  « Цивільний захист. Дії під час надзвичайних ситуацій»                                            

3-Б клас -  «Основні способи захисту в умовах загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій;                                                                                                                                    

-для учнів 5-х класів проведені інтерактивні заняття з питань ЦЗ:                                                                                 

гра-вікторина « Знай правила дорожнього руху» - 5-А клас, вчитель Салтан 

Н.С.;                                                                                                                                                  

квест - гра « Наша безпека в наших руках» - 5-Б клас, вчитель Гринькова А.Г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - учні 11 класу проводили практичні заняття з використання протигазу;                                                                                                                                              

- відкриті уроки до Дня ЦЗ проведені в  6-х,9  класах «Порядок інформування 

населення про екстремальні ситуації та порядок дій»;                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні  5-9 класів  з учителем предмету « Захист Вітчизни »переглянули 

відеоматеріали «Небезпечні знахідки»    та отримали інформацію про дії під 

час знахідки небезпечного предмета або вибухонебезпечних предметів, про 

та правила поводження під час такої знахідки;                                                                                

- на уроках хімії та  фізики для учнів 10-11 класів проведені інформаційні 

дайджести з питань ЦЗ « Надзвичайні ситуації  техногенного характеру. Дії 

під час виникнення таких ситуацій»,  вчитель Діхтярь Л.О;                                                      

-практично-групові заняття «Надання першої  допомоги постраждалим у НС»  



організовані для учнів 8-9 класів, Ярема І.В., сестра медична.     

 

О 12 год.10 хв. проведено практичне відпрацювання  дій учасниками 

освітнього процесу при виникненні пожежі в школі за сигналом «Увага 

всім». Евакуація учнів, вчителів, цінного майна за сигналом  «Пожежна 

тривога». Особлива увага зверталася на  організацію евакуації, запобігання 

проявам паніки і недопущення загибелі учасників навчально- виховного 

процесу. Чіткий план евакуації, визначення шляхів  для руху учнів з 

приміщення школи у  безпечну зону, організація оповіщення про початок 

евакуації, організація управління евакуацією, навчання діям під час 

проведення евакуації забезпечили якісне виконання завдань.                            

Учні повторювали основні способи оповіщення, сигнали ЦЗ і правила дій при 

оповіщенні населення про небезпечну ситуацію. Виконували завдання на  

розвиток самостійності під час дій, виховування дисциплінованості, 

організованості, чіткості і впевненості.                                                       

Особовий склад  ЦЗ,  персонал і учні школи за ввідними діяли в цілому 

організовано, а основні заходи виконан  і у встановлений нормативний час.      

 

         Фотоматеріали.  Комбінована естафета для учнів 7-х класів. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


