
                                             Загальношкільна лінійка                                                               

                       до Дня Цивільного захисту  

1. Заступник директора з навчально-виховної роботи: 

Школа! Рівняйсь! Струнко!                                                                                                               

Життя і безпека понад усе !                                                                                                                     

Знай! Вмій! Використовуй! 

Саме під таким девізом ми з Вами будемо працювати сьогодні.                                

Головним завданням є :                                                                                                            

Закріплення і відпрацювання навичок здорового способу життя під час НС. 

Практичне відпрацювання за сигналом оповіщення ЦЗ  «Увага всім!».                          

Для своєї безпеки ми повинні:                                                                                                       

- знати                                                                                                                                          

1.Що таке НС , які  бувають небезпеки?                                                                    

2.Способи і засоби захисту від вражаючих факторів                                                  

3.Порядок дій в умовах НС.                                                                                                       

– вміти                                                                                                                                                                   

практично здійснювати заходи захисту від наслідків НС. 

Увага! Класним керівникам підготуватися до звіту начальнику ЦЗ школи про 

готовність учнів до участі у Дні Цивільного захисту. 

2.Класні керівники доповідають начальнику цивільного захисту школи про 

готовність до участі в Дні ЦЗ – 16.05.2019. 

5-А клас, класний керівник Салтан Н.С.                                                                                 

Товаришу начальник цивільного захисту школи 5-А клас  у кількості ___ учнів 

до Дня проведення ЦЗ готовий.  

5-Б, класний керівник Гринькова А.В.                                                                                            

6-А, класний керівник Москаленко О.В.                                                                                         

6-Б, класний керівник Шишикін М.А.                                                                                        

7-А, класний керівник Шумейко А.Ю.                                                                                      

7-Б, класний керівник Легенька О.М.                                                                                    

8 клас, класний керівник Соколова А.В.                                                                                    

9 клас, класний керівник Назарчук О.П.                                                                                    

10 клас, класний керівник Діхтярь Л.О.                                                                                      

11 клас, класний керівник Шумейко С.М. 

3. Ознайомлення з планом проведення Дня цивільного захисту .                                  

Заступник директора з навчально-виховної роботи:  



День цивільного захисту в школі співпав з Днем вишиванки. Саме сьогодні , 

16 травня, Українці долучаються до святкування Всесвітнього Дня 

вишиванки. Традиційно, цього дня одягають сорочку, яка прикрашена 

орнаментованою вишивкою. Вишиваний рушник і вишита сорочка – це 

українські народні символи – обереги краси, здоров'я, щасливої долі, святості 

та любові. Українська вишивка – це «молитва без слів», а сама вишиванка – 

це не просто  одяг, це оберіг людини, що об'єднує тих, хто серцем і душею 

вболіває за Україну, рятує життя іншим людям цінною власного. Саме серед 

таких людей  є рятувальники, пожежники, інші категорії працівників 

цивільного захисту .                                                                                                                  

Рятувальні підрозділи служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській 

області першими, на початку війни,  в 2014 році  допомагали людям на сході 

України, багато з них загинули.                                                                                           

Звучить пісня «Білим по білому» у виконанні гурту «Діє Слово».                                                                  

Наша місцевість розташована серед небезпечних об'єктів. Найбільшими 

забруднювачами екосистеми нашої місцевості є  металургійні, коксохімічні 

та гірничозбагачувальні виробництва в м. Кривому Розі, м. Покрові, м. 

Нікополь, зокрема “Нікопольський завод феросплавів”. У Дніпропетровській 

області станом на 2018 рік існує 2055 ПНО( потенційно небезпечних 

об'єктів),  якщо порівнювати з іншими областями України, то більше тільки в 

Донецькій області. 

  Характеристика небезпек: 

 Небезпеки соціального характеру 

 Дії в разі терористичного акту, перестрілки, захоплення транспорту. 

 Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру. 

 Виявили вибуховий пристрій телефонуй 101 або 102 

 Інформаційні листівки ДСНС України 

Небезпеки техногенного характеру 

 Радіаційна небезпека 

 Хімічна небезпека 

 Обережно - ртуть! 

 Радон у питній воді. Нітрати і нітрити 

Пожежна небезпека 

 Пожежа 

 Пожежі в громадському транспорті 

Небезпеки природного характеру 

https://dp.dsns.gov.ua/ua/Diyi-v-razi-teroristichnogo-aktu.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Diyi-naselennya-v-umovah-nadzvichaynih-situaciy-viyskovogo-harakteru.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Viyavili-vibuhoviy-pristriy-telefonuy-101-abo-102.html
http://www.dsns.gov.ua/ua/Oberig-2016.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Radiaciyna-nebezpeka.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Himichna-nebezpeka.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Oberezhno---rtut.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Radon-u-pitniy-vodi-nitrati-i-nitriti.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Pozhezha.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Pozhezha-vgromadskomu-transporti.html


 Зсуви 

 Повінь, паводок 

 Сильний вітер, включаючи шквали та смерчі 

 Землетрус 

 Як уберегтися від удару блискавки 

 Сель, лавина 

 Ожеледиця 

 Снігові замети (хуртовина) 

 Обережно - ГРИБИ! 

 Пам'ятка населенню при укусах отруйних плазунів, бджіл та ос 

Небезпеки іншого характеру 

 Прогулянка у ліс 

 Якщо ви заблукали у лісі 

 Будьте вкрай обережні на воді! 

 Увага! Різке похолодання сприяє переохолодженню організму та 

обмороженню частин тіла людей! 

 Тонкий лід 

 Чи безпечна ваша новорічна ялинка? 

 Заходи безпеки при використанні побутових піротехнічних виробів 

 Профілактика інфекційних захворювань та харчових отруєнь 

 Грип — це високозаразне вірусне захворювання з можливістю тяжких 

ускладнень та ризиком смерті 

 Пташиний грип 

 «Увага!». Сьогодні ми працюємо за таким планом: 

Час Урок Класи Назва заходу Відповідальні 

8.30-8.45 перший урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 Загальношкільна 

лінійка 

Ступка Л.В. 

7-А Відеоінформація. 

Правила поведінки з 

вибухонебезпечними 

та підозрілими 

предметами.  

Шумейко А.Ю. 

8.45-9.15 

 

5-11 Уроки за розкладом Вчителі-

предметники 

9  Предмет «Основи Гринькова А.Г. 

https://dp.dsns.gov.ua/ua/Zsuvi.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Povin-pavodok.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Silniy-viter-vklyuchayuchi-shkvali-ta-smerchi.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Zemletrus.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/YAk-uberegtisya-vid-udaru-bliskavki.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Sel-lavina.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Ozheledicya.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Snigovi-zameti-hurtovina.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Oberezhno---GRIBI.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Pamyatka-naselennyu-pri-ukusah-otruynih-plazuniv-bdzhil-ta-os.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Progulyanka-u-lis.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/YAkscho-vi-zablukali-u-lisi.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Budte-vkray-oberezhni-na-vodi.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Uvaga-Rizke-poholodannya-spriyae-pereoholodzhennyu-organizmu-ta-obmorozhennyu-chastin-tila-lyudey.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Uvaga-Rizke-poholodannya-spriyae-pereoholodzhennyu-organizmu-ta-obmorozhennyu-chastin-tila-lyudey.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Tonkiy-lid.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/CHi-bezpechna-vasha-novorichna-yalinka.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Zahodi-bezpeki-pri-vikoristanni-pobutovih-pirotehnichnih-virobiv.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Profilaktika-infekciynih-zahvoryuvan-ta-harchovih-otruen.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Grip--ce-visokozarazne-virusne-zahvoryuvannya-z-mozhlivistyu-tyazhkih-uskladnen-ta-rizikom-smerti.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Grip--ce-visokozarazne-virusne-zahvoryuvannya-z-mozhlivistyu-tyazhkih-uskladnen-ta-rizikom-smerti.html
https://dp.dsns.gov.ua/ua/Ptashiniy-grip.html


 

 

 

 

 

 здоров'я»  

10 

 

Урок фізики. 

Інформаційний 

дайджест з питань ЦЗ. 

Надзвичайні ситуації  

соціально-політичного 

характеру. Дії під час 

виникнення таких 

ситуацій. 

Діхтярь Л.О. 

9.25-

10.10 

другий урок 5-11 Уроки за розкладом Вчителі-

предметники 

10.30-

11.15 

третій  урок 5-11 Уроки за розкладом Вчителі-

предметники 

5-А Перегляд відеороликів 

з питань ЦЗ. 

Шумейко С.М. 

8,9 Практично-групові 

заняття. Надання 

першої домедичної 

допомоги 

постраждалим у НС. 

Медична ланка: 

Ярема І.В., 

Салімон Г.М., 

Легенька О.М., 

Гринькова А.Г. 

Вчитель 

Москаленко О.В.  

11.15-

11.35 

Перерва 8-10 Огляд листівок, 

плакатів з питань ЦЗ. 

Абетка безпеки. 

Ступка Л.В., 

Сиволоб  Л.В. 

11.35-

12.20 

Четвертий 

урок 

5-11 Уроки  за розкладом. Вчителі-

предметники 

8 Інформаційна година. Соколова А.В. 

12.10 Відпрацювання  дій учасниками освітнього 

процесу при виникненні пожежі в школі за 

сигналом «Увага всім». Евакуація учнів, 

вчителів, цінного майна за сигналом  

«Пожежна тривога». 

 

Сиволоб Л.В., 

відповідальна 

особа з питань ЦЗ.                              

Шумейко С.М., 

вчитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

та учні 10 класу. 

Ланка охорони 

громадського 

порядку                   

( Трус О.В., 

Репілевська Л.І.,  

Дикалюк В.О.) 

12.30-

13.15 

 

 

п'ятий урок 

 

 

 

5-А,Б Вікторина з питань 

ЦЗ. 

Салтан Н.С., 

Гринькова А.Г. 

6-Б Урок до Дня ЦЗ. 

Порядок 

Легенька О.М. 



 

 

 

 

інформування 

населення про 

екстремальні 

ситуації та порядок 

дій. 

7-А, Б Естафета. Трус О.В., 

Шишикін М.А. 

11 Урок хімії. 

Інформаційний 

дайджест з питань 

ЦЗ. Надзвичайні 

ситуації  техноген-

ного характеру. Дії 

під час виникнення 

таких ситуацій. 

Діхтярь Л.О. 

6-А, 

10 

Уроки за розкладом Вчителі-

предметники 

13.25-

14.10 

шостий урок 6-Б,    

7-11  

Уроки за розкладом Вчителі-

предметники 

6-А  Урок до Дня ЦЗ. 

Порядок 

інформування 

населення про 

екстремальні 

ситуації та порядок 

дій. 

Легенька О.М. 

14.15-

15.00 

Підведення підсумків Дня ЦЗ Юртаєва Г.Р. 

Ступка Л.В. 

Сиволоб Л.В. 

Ярема І.В. 

 

Бажаємо всім учасникам здоров'я та успіхів у заходах. 

Пам'ятайте, що ваша безпека— це, перш за все, ваша особиста 

відповідальність! 

 


