
 

Згідно «Плану основних заходів цивільного захисту області на 2019 рік», 

затвердженого головою обласної державної адміністрації, на виконання 

наказу Департаменту освіти Вінницької міської ради від 13.09.2019 року               

№539 «Про проведення Місячника Цивільного захисту», з метою роз’яснення 

державної політики, спрямованої на 

забезпечення та захисту населення і 

територій, матеріальних і культурних 

цінностей та довкілля від негативних 

наслідків надзвичайних ситуацій, їх 

попередження, навчання населення 

поводженню в екстремальних умовах, 

пропаганди діяльності єдиної системи 

цивільного захисту та її структурних 

підрозділів, в закладі з 17 вересня по 17 

жовтня 2019 року був проведений місячник 

Цивільного захисту. 

Перед початком місячника Цивільного захисту був розроблений план 

заходів та виданий наказ від 17.09.2019р. №287 «Про проведення місячника 

Цивільного захисту».   

Головним завданням цивільного захисту  загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №15 на 2019 рік вважати забезпечення ефективного цивільного 

захисту населення і території шляхом своєчасного прогнозування аварій і 

катастроф техногенного і природного 

характеру і запобігання їм, оперативного 

реагування на них, швидкої ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій у різних 

обставинах, що можливо за умов високої 

готовності сил цивільного захисту до 

відповідних дій. 



Протягом місячника проведені класними керівниками тематичні уроки 

та виховні години: «На наших вулицях ходимо безпечно»; «Небезпечна гра 

з вогнем» (3-4 клас); «Природні катаклізми»; «Надзвичайні ситуації воєнного 

характеру. Тероризм». 

Основні зусилля зосереджено на: 

 своєчасному виявленні передумов для виникнення надзвичайних 

ситуацій і негайному їх усуненні; 

 своєчасному плануванні заходів і дій сил цивільного захисту в разі 

виникнення надзвичайних ситуацій; 

 вдосконаленні системи оповіщення і інформування співробітників, 

учнів про загрозу виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

 формуванні вмінь користування 

засобами захисту і правильно діяти в 

разі виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

Упродовж  місячника були проведені 

радіолінійки: 

 «Дії населення за сигналом оповіщення 

"УВАГА,  ВСІМ !"» 

 «Що потрібно робити у надзвичайній 

ситуації»; 

 «Правила поведінки і дії населення під час надзвичайних ситуацій»; 

 «Основні принципи порятунку та захисту людей»; 

 «Дії в умовах надзвичайних ситуацій»; 

 «Рекомендації щодо дій населення при отримані анонімного повідомлення 

про замінювання» (додаток). 

Виготовлення та розповсюдження пам’яток   щодо правил безпеки під 

час надзвичайних ситуацій. 



  

Вчителями предмету «Захисту Вітчизни» Чульфою Л.В.  і вчителем основ 

здоров’я  Ярощук В.П. разом з старшокласниками проведенні практичні 

заняття на тему: «Надання само- та взаємодопомоги у разі поранень, 

кровотеч, переломів, опіків, удушення чадним газом». 

  



  

 

Проведені інструктажі щодо дій під час виникнення надзвичайної ситуації 

техногенного характеру. 

 

Проведено майстер клас вчителем 

«Захисту Вітчизни » Чульфа Л.В. та 

одинадцяти класницями по 

виготовленню ватно-марлевої пов‘язки 

як найпростішого засобу 

індивідуального захисту органів 

дихання. 

 



Паралельно проведено інформаційну  

виставку засобів захисту шкіри, 

органів дихання (респіраторри, 

протигази). 

 

 

 

Були представлені прилади радіаційної та 

хімічної розвідки, протихімічні пакети, 

аптечки індивідуального захисту. 

В рамках знань безпеки життєдіяльності 

«Безпека в твоєму житті», вчителем предмету  

 

«Захист Вітчизни» Данюком Л.І., були 

проведені тренування на уміння швидко та 

правильно одягати загальновійськовий 

захисний комплект (ЗЗК). Комплект 

складається із захисного плаща, захисних 

панчіх, захисних рукавиць (п'ятипальцевих 

літніх чи трьохпальцевих зимових; можуть 

бути із зимовими вкладачами), чохла для 



перенесення і зберігання (може бути окремий 

чохол для панчіх і рукавиць), тому це не така 

вже й легка задача - правильно і швидко його 

одягнути . Але нашим майбутнім захисникам, 

ця задача виявилась під силу .  

        Під час місячника демонструвались в 

вестибюлі школи відеофільми та 

мультиплікаційні фільми: «Небезпечна знахідка», «Навчальний фільм про 

правила евакуації під час пожежі», 

«Правила безпеки - пожежа», «Що 

покласти в тривожну валізу». 

Проведений  військово-польовий 

вихід старшокласників вчителем 

предмету «Захист Вітчизни»  

Данюком Л.І. 

 

 

 

 

Огляд техніки 

та озброення. 

 

 

 

 

 

 

Заняття  

по 

тактиці.  



 

Після занять творча хвилинка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практичним психологом закладу Волковою В.В. проведено з учнями             

6-А,  6-Б, 6-В, 7-А, 7-Б, 7-В класів  тренінгові заняття на тему «Тероризм. 

Поведінка людини в екстремальних  ситуаціях», а з учнями 8-В, 9-Б, 9-В 

класів  з теми «Тероризм. Солціально-психологічні особливості тероризму». 

Була проведена  навчальна евакуація учнів та працівників школи.  

Учні, разом з педагогічними та 

технічними працівниками, 

організовано залишили 

навчальні приміщення за 

встановлений час. Разом з тим 

відбулася зустріч з 

працівниками місцевої ДСНС, 

які провели інструктаж 

користування вогнегасником та одягання захисного спорядження. 

Основні завдання  цивільного захисту під час місячника були успішно 

виконані: 

· практична перевірка готовності  закладу до ефективних заходів щодо 

захисту учасників навчально-виховного процесу в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, 



можливих терористичних актів, організованого переведення із мирного у 

воєнний стан; 

· вироблення в учнів умінь, навичок правильно і чітко діяти у різних 

надзвичайних ситуаціях для захисту свого здоров’я та життя; 

· удосконалення теоретичних знань та практичних навичок під час захисту 

від наслідків надзвичайних ситуацій; 

· практична перевірка вміння учнів користуватися засобами індивідуального 

захисту, тренування у виконанні нормативів з використання індивідуальних 

засобів індивідуального захисту, уміння виготовляти найпростіші засоби 

захисту органів дихання, надавати першу медичну допомогу; 

· формування і розвиток високих морально-психологічних якостей: мужності, 

відваги, витримки, ініціативи та кмітливості, взаємної виручки, постійної 

готовності виконати завдання цивільного захисту; 

· виховання впевненості в ефективності заходів, що проводить цивільний 

захист. 

Всі заплановані заходи виконано. 

- переглянуті Плани дій при надзвичайних ситуаціях, реагування на 

надзвичайні ситуації та інші документи з питань цивільного захисту школи; 

-оновлені стенди, куточки цивільного захисту; 

- сплановано виготовлення найпростіших засобів захисту органів дихання, 

заготовлені матеріали для їх виготовлення; 

- організована виставка літератури з питань цивільного захисту в шкільній 

бібліотеці; 

 - організована виставка засобів індивідуального захисту, спецодягу, 

військових приладів радіаційної та хімічної розвідки. 

- класними керівниками проведено відкритті уроки, на яких були розкриті 

основні завдання з вивчення тем цивільного захисту населення та основи 

безпеки життєдіяльності дітей; 

- проведені радіолінійки; 



-  проведено  навчання: «Долікарняна допомога», «Поведінка у надзвичайних 

ситуаціях», «Дії рятівника», «Дії при пожежі», конкурс малюнків. 

Дотримання інструктажів та практичні заняття з формувань ЦЗ дали 

можливість ще раз скоординувати дії підрозділів і провести термінову 

евакуацію до 5 хвилин. 

Проведені навчання виявили високий рівень відповідальності посадових 

осіб ЦЗ з організації занять; достатній рівень підготовки особливого складу 

невоєнізованих формувань ЦЗ до дій в умовах надзвичайної ситуації; чіткі дії 

педпрацівників з організованої евакуації учнів. 

Проведене тренування показало, що члени педагогічного і учнівського 

колективів обізнані з правилами дій в надзвичайних ситуаціях і можуть 

організовано евакуюватись у небезпечне місце. 

Закінчився місячник Цивільного захисту підбиттям підсумків та 

обговоренням результатів проведення  цивільного захисту з керівним 

складом школи, відповідальними особами, педагогічними працівниками. 

Участь учнів, працівників школи в проведенні  цивільного захисту 

закріпило їх теоретичні знання та навчило діям в екстремальних ситуаціях 

щодо збереження життя, наданні допомоги потерпілим в разі потреби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


