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Адміністрація комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 

Вінницької міської ради» надає інформацію про проведення Дня цивільного захисту. 

Згідно з «Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. № 444, наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016 р. № 1400 «Про затвердження Положення про 

функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у 

надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного 

захисту», Методичних рекомендацій щодо проведення «Дня цивільного захисту» в 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 22.06.11 р. № 1.4/18-2005), щорічних «Організаційно-методичних 

вказівок з підготовки населення Вінницької області до дій у надзвичайних ситуаціях»,  планом 

основних заходів цивільного захисту області на 2021 рік, затвердженого головою обласної 

державної адміністрації, на виконання наказу Департаменту освіти Вінницької міської ради від 

16.12.2020 року № 517 «Про підготовку та проведення «Дня цивільного захисту» в закладах 

загальної середньої освіти міста в 2020-2021 навчальному році»,  з метою практичного закріплення 

учнями, відповідно до їх категорій, теоретичних знань, умінь та навичок з питань безпеки 

життєдіяльності, основ здоров’я, цивільного захисту, здатності учнівських колективів, 

педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу закладу грамотно та чітко діяти у разі 

загрози або виникнення надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій та в 

умовах загрози терористичного акту в закладі 23 квітня 2021 року був проведений День цивільного 

захисту в рамках навчання за технологіями дистанційного навчання (наказ по закладу від 

16.04.2021 № 61-г «Про продовження дію наказу № 53-г від 02.03.2021 р. «Про організацію 

освітнього процесу з 3 березня 2021 року»). 

Перед початком Дня цивільного захисту був розроблений план заходів та виданий наказ від 

29.03.2021 р. № 52 «Про проведення Дня цивільного захисту».   

В процесі проведення заходів відповідно плану продемонстровано широкий спектр 

різноманітних заходів та на веб-сайті школи висвітлено хід проведення заходів та викладено 

фотоколаж проведених методичних заходів (виконавець вчитель інформатики                   

Преподобна О.В.). 

Відповідальним за підготовку і проведення Дня цивільного захисту призначено заступника 

директора з навчально-виховної роботи, начальника штабу цивільного захисту Ковальчук Л.А. 

сформовано організаційний комітет з проведення Дня цивільного захисту у складі вчителів 

предмету «Захист України», а саме:  Данюк Л.І. та Чульфа Л.В. 

Для педагогів  закладу були проведені  навчання: «Дії під час НС. Пожежа. Евакуація», 

«Електробезпека. Дії населення в разі враження струмом»; «Правила поведінки в натовці. Паніка». 

Працівники закладу ознайомлені із Законодавством України про основні завдання у сфері 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.  Обговорювались питання   правил 

поведінки та послідовності дій персоналу у випадках надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, що  сприяло вдосконаленню знань працівників з питань організації роботи з 

цивільного захисту. Для закріплення отриманих знань проведено онлайн тестування, яке показало 

рівень володіння педагогічними працівниками  теоретичного матеріалу з питань безпеки 

життєдіяльності та виявило питання, над якими ще треба буде працювати.  

У зв’язку з організацією роботи учнів та педагогічних працівників в режимі онлайн заходи 

по відпрацюванню практичних навичок дій населення у надзвичайних ситуаціях перенесено. 

Керівником гуртка Данюком Л.І. проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань 

дій в умовах надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек 

серед учнів 8-х класів під час засідання гуртка. 

Класними керівниками 1-11-х класів з учнями проведено бесіди, заняття,  моделювання 

ситуацій з метою навчання поведінки в екстремальних умовах, практичні заняття з використання 

індивідуальних засобів захисту органів дихання, показ відеофільмів з питань цивільного захисту 

(додаток 1). 
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Майстер-клас «Формування навичок надання долікарської допомоги при НС» проведено 

вчителем захисту Вітчизни Чульфою Л.В. серед учнів 9-х класів.  

Вчителем захисту України Данюком Л.І. під час навчальних занять організовано виставку 

засобів захисту та продемонстровано правила їх використання, способи по транспортуванню 

потерпілого при різних травмуваннях. 

Практичним психологом Волковою В.В. серед учнів 6-х, 7-х, 9-х класів проведено тренінги 

на тему «Тероризм. Поведінка людини в екстремальних ситуаціях. Соціально-психологічні 

особливості тероризму», а серед педагогічних працівників – з теми «Поведінка в натовпі. Паніка». 

Педагогом організатором Сполуденною Я.А. проведено онлайн Єдиний національний урок 

"Безпека на дорозі- безпека життя" з учнями 1-11-х класів, акцію "Увага! Діти на дорозі", бесіду    

"Я - чемний пішохід", конкурс малюнку на асфальті "Моя дорога додому", під час якого учні 

першого класу малювали свій будинок, школу, дорогу до школи і демонстрували правила 

дорожнього руху, долучилися до Всеукраїнської акції ХештегМарафон, де оприлюднюємо всі наші 

навички про правила дорожнього руху.  

Яною Артурівною організовано онлайн зустріч з представниками Пожежного училища               

(5-11 класи), з учнями 6-х класів проведено онлайн вікторину «Знання правил з безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки»,  рольову гру «Сміливим будь» з учнями 5-х класів, а з 

учнями 10-11-х класів - практичне онлайн-заняття «Перша долікарська медична допомога при 

нещасних випадках» від представників Медичного університету. 

Вчитель з основ здоров’я Ярощук В.П. провели конкурси-вікторини з оцінювання 

можливостей дітей орієнтуватися у надзвичайних ситуаціях, що дало можливість сформувати та 

закріпити знання дітей  про цінність життя, відповідальність за збереження здоров’я, необхідність 

безпечної поведінки у довкіллі. З учнями 6-х класів Ярощук В.П. провела роботу по створенню 

лепбуків «Пожежна безпека», в яких учні продемонстрували свої знання та уміння з даного 

питання. 

Відповідно до вікових категорій були проведено різні заходи, а саме: 

№ Тема заходу Класи, задіяні у 

заході 

  Кількість учнів, 

задіяних у заході 

1-4 класи 

1 Участь в міському конкурсі «35 років 

Чорнобильській катастрофі» (ессе, відеоробота) 

2-4 кл. 15 

2 День Цивільного захисту 1-4 кл. 600 

5-8 класи 

1 Демонстрація відеопроєкту «Чорнобиль – наш 

вічний спомин та вічний біль» 

5-8 кл. 350 

2 Участь в міському конкурсі «35 років 

Чорнобильській катастрофі» (ессе, відеоробота) 

5-8 кл. 12 

3 Участь в міському конкурсі малюнка «Пам’ять 

про Чорнобиль. Світ навколо нас» 

5-7 кл. 7 

4 Година спілкування: «Подвиг ліквідаторів на 

ЧАЕС» 

5-8 кл. 420 

5 День Цивільного захисту 5-8 кл. 400 

6 Демонстрація відеопроєкту «Чорнобиль – наш 

вічний спомин та вічний біль» 

5-8 кл. 350 

9-11 класи 

1 Участь в міському конкурсі «35 років 

Чорнобильській катастрофі» (ессе, відеоробота) 

9-10 кл. 8 

2 Година спілкування: «Звучання Чорнобиля» 9-11 кл. 200 

3 День Цивільного захисту 9-11 кл. 200 
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4 Демонстрація фільму"Чорнобильська трагедія - 

біль України". 

9-11 кл. 170 

5 Підготовка  до захисту проектів  «Проблеми 

утилізації полімерів і пластмас» (презентації) 

10-Б кл. 20 

 

Протягом тижня було реалізовано наступні заходи: 

 Згідно з планом евакуації розподілено обов'язки персоналу на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій  і проведення рятувальних робіт та проведено тренування з евакуації 

персоналу і дітей з приміщень  закладу в разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

 Підготовлено та оформлено консультативно-методичні матеріали для батьків та педагогів: 

«Правила поводження при виявленні вибухонебезпечних предметів», «Психологія натовпу». 

 Розроблено  матеріали для проведення дидактичних, сюжетно-рольових ігор, інсценізації 

казок, музичних розваг, конспектів занять і бесід. 

 Проведено тематичні бесіди з учнями з питань поведінки у надзвичайних ситуаціях. 

  На годинах спілкування класними керівниками 1-11-х класів запропоновано до перегляду 

відеосюжети відповідної тематики. 

 Тематичні папки поповнено пам’ятками для населення на різні види надзвичайних ситуацій. 

 Проведено навчання з правил безпеки на випадок надзвичайної ситуації з педагогічним 

персоналом. 

 Проведено перевірку шляхів евакуації (коридори, тамбури та східці) на рахунок захаращеності, 

переконатися у можливості швидкого і безперешкодного відкриття дверей при евакуації. 

 

 

Додаток  

 

 

Тематика заняття «Абетка безпеки» до Дня цивільного захисту 
 № Класний керівник  Тема єдиного заняття «Абетка безпеки» Клас 

1 Перфілова Н.С. Засоби індивідуального захисту 9-В 

2 Маслова О.О. Засоби індивідуального захисту 9-Б 

3 Зарічна В.А Профілактика грипу та застудних захворювань. Захисні 

сили організму. Імунітет. Вакцинація. 

2-Г 

4 Коваль О.В. Обережно, незнайомий предмет!" Вікторина 1-В 

5 Слободяник І.А. Безпека в побуті "Мій дім - моя фортеця" 3-Е 

6 Федаш О.О. Безпека в побуті. Правила поводження з електроприладами 3-Г 

7 Чайнюк Н.В. Пожежа в будинку 6-В 

8 Гвоздєва О.С. Дії населення під час надзвичайних ситуацій.  

Стихійні лиха, аварії. 

6-Б 

9 Висоцька Н.Є. Радіація та радіаційне забруднення 7-А 

10 Мельничук О.М. Перша медична допомога 9-А 

11 Садовська М.В. Пожежа в приміщенні 7-В 

12 Білоконна Н.В. Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях 8-А 

13 Красільнюк З.В. Це повинен знати кожен! 7-Г 

14 Українець О.О. Евакуація із зони задимлення 3-В 

15 Заданюк Л.Ю. Безпека у побуті і навколишньому середовищі 3-Д 

16 Новосад Т.В. Пожежі у побуті. Дії учнів під час пожежі 4-Г 

17   Шахрайчук І.В. Безпека в побуті. Електрика і пожежна безпека 3-Б 

18 Кордон О.Д. Пожежі у побуті. Дії учнів під час пожежі 4-Б 

19 Болюбаш А. В.  Обережно - незнайомий предмет  1-Г 

20 Безверхня Н. В.  Обережно - незнайомий предмет 1-Б 
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21 Чубатюк С. В.  Обережно - незнайомий предмет  1-А 

22 Уманець О.О. Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях. 11-А 

23 Волосенко О.Ю. Правила пожежної безпеки для дітей 2-А 

24 Опалинська Н.О. Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях 8-Б 

25 Статнік Т.В. Безпека в побуті. Як діяти в аварійних ситуаціях 3-Є 

26 Данюк Г. Л. Евакуація. Поведінка у натовпі 5-А 

27 Борбуневич І.С. Вогонь - друг, вогонь - ворог 2-Д 

28 Білавич Ж.В. Евакуація. Поведінка у натовпі 5-В 

29 Подолян Т.М. Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях 8-В 

30 Голубович Ж. Л. Вогонь - друг, вогонь - ворог 2-Б 

31 Гирич Г.Д. Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях 11-Б 

32 Безносюк О.О. Пожежі у побуті. Дії учнів під час пожежі 4-Д 

33 Чопляк В.B. Радіація та радіаційне забруднення 7-Б 

34 Ярощук В.П.  Допоможи собі сам. Дії населення при НС.  10-Б  

35 Чульфа А.М. Правила пожежної безпеки 2-В 

36 Потребенко С.М. Основні правила поведінки у надзвичайних ситуаціях. 10-А 

37 Волошинська А. В.  Безпека в побуті. Електрика і пожежна безпека. 3-А 

38 Мальська Д. М. Пожежна безпека 6-А 

39 Можарова А.О. Пожежі у побуті. Дії учнів під час пожежі 4-В 

40 Преподобна ОВ Евакуація. Поведінка у натовпі 5-Б 

41 Кравець І.С. Пожежа в побуті. Дії учнів під час пожежі 4-А 

42 Дубенчак О. Б.  Евакуація. Поведінка у натовпі 5-Г 

 

 


