
ЗВІТ 

про проведення Дня цивільного захисту  

у Путивльській загальноосвітній школі – інтернаті І-ІІ ст. 

 

 Згідно зі статтею 3 Конституції України життя та здоров'я людини, її 

безпека є найвищими соціальними цінностями, за забезпечення яких держава 

відповідає перед нею. У світі постійно виникають різного роду небезпеки, 

які пов'язані з природними катаклізмами, аваріями, катастрофами, 

терористичними та бойовими діями. 

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного 

і природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі стихійного лиха, 

аварій катастроф, вибухів і великих пожеж законодавчими актами 

Міністерства надзвичайних ситуацій та Міністерства освіти і науки України 

передбачена підготовка  та навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях. 

         Практична підготовка  учнів в нашому навчальному  закладі   

здійснюється у формі щорічного проведення «Дня цивільного захисту».  Він  

являє собою завершальний етап з підготовки учнів та постійного складу 

закладу  до вирішення завдань з цивільного захисту: запобігання і реагування 

на надзвичайні ситуації, захист  персоналу та учнів від надзвичайних 

ситуацій, який  визначає загальну виучку і готовність керівництва, 

формувань,  постійного складу, учнів закладу до дій у надзвичайних 

ситуаціях. 

Згідно з планом підготовки  та навчання учнів, особового складу 

основам ЦЗ,    відповідно до Наказу № 6-АГ від 01.02.2017 року 25 квітня 

2017 року в навчальному закладі був проведений День ЦЗ.  

Основні цілі і завдання      Дня      ЦЗ:   

Для керівного складу цивільного захисту навчального закладу:  

 навчання щодо практичного прийняття найбільш доцільних рішень згідно 

обстановки, яка склалася; 



 вміння своєчасно доводити завдання до виконавців і здійснювати 

контроль за його виконанням; 

 практичне вивчення прийомів і способів проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт; 

 

Для командно-начальницького і особового складу позаштатних 

(невоєнізованих) формувань ЦЗ: 

 практична перевірка реальності планів приведення формувань в 

готовність до дій за призначенням; 

 формування практичних навичок під час виконання завдань за 

призначенням; 

Для робітників навчального закладу, які не входять до формувань: 

 відпрацювання питань Програми загальної підготовки населення до дій у 

НС, порядку дій персоналу згідно плану основних заходів під час загрози та 

виникнення НС, які прогнозуються; 

 формування практичних навичок під час дій за командами, 

розпорядженнями, сигналами, оповіщеннями про НС; 

 участь в проведенні комплексу робіт щодо ліквідації наслідків НС, 

евакуаційних, протипожежних та медико-санітарних заходів; 

Для учнів навчального закладу: 

 розвиток  вмінь, навичок грамотно та чітко діяти у різних НС щодо 

захисту здоров’я та життя; 

 удосконалення теоретичних знань і практичних навичок щодо захисту від 

наслідків НС; 

 тренування щодо виконання нормативів з використання засобів 

індивідуального захисту; 

 формування та розвиток високих морально-психологічних якостей: 

мужності, витримки, ініціативи і кмітливості, взаємовиручки під час 

небезпеки; 



 виховання впевненості у ефективності заходів, які реалізуються Єдиною 

державною системою запобігання і реагування на НС, постійній 

готовності до виконання завдань ЦЗ і безпечної життєдіяльності. 

З метою  якісної  та ефективної підготовки до Дня ЦЗ була створена 

загальношкільна комісія з підготовки  та проведення Дня ЦЗ, якою були  

розроблені  Заходи з проведення та підготовки Дня ЦЗ; підготовлена 

матеріальну базу, розроблені  суддівські документи до проведення конкурсів, 

естафет, вікторин; зробила добір фільмів для показу. Загальношкільна 

комісія вела контроль за якістю підготовки до проведення Дня ЦЗ.  У 

підготовчий період, який тривав 2 місяці, класними керівниками, 

вихователями були проведені по класам години спілкування, виховні години, 

бесіди з Цивільного захисту населення. Проведено ознайомлення учнів з 

засобами колективного захисту, індивідуального захисту, на практиці діти 

виготовляли найпростіші засоби захисту – ватно – марлеві пов’язки, вчилися 

вдягати протигази, розбирали їх.   

З дітьми було проведено перегляд фільмів «Вибухонебезпечні 

знахідки», «Правила поведінки у разі виявлення незнайомого предмету», 

«Правила безпеки – правила життя», «Правила евакуації», «Правила 

поводження в екстремальній ситуації», «Школа безпеки» та інш.  

Класними керівниками було організовано екскурсії до пожежної 

частини міста, де діти отримали цікаві  відповіді на багато питань,  

подивилися як працюють пожежні машини, ознайомилися з 

обмундируванням пожежників. 

Протягом підготовчого періоду постійно  оновлювалась інформація 

на стендах ЦЗ, безпеки життєдіяльності. 

Головною умовою успішного проведення Дня ЦЗ  була його 

насиченість практичними заходами, які  викликали жвавий інтерес в учнів. 

Запланований на 25.04.2017 р.  День ЦЗ розпочався на 5 уроці з сигналу 

«Увага всім!». Весь педагогічний, учнівський, трудовий та особовий склад 

невоєнізованих формувань  діяли чітко і грамотно. Всі учні, постійний склад  



у зазначений час були евакуйовані до бомбосховища.   Рятувальна група, 

група оповіщення, група індивідуального захисту та утримання 

бомбосховищ,  група громадського порядку та санітарний пост показали  на 

практиці добру підготовку. Штаб ЦЗ своєчасно  отримав донесення про 

евакуацію до бомбосховища та про результати роботи рятувальної групи. 

В цьому році, для учнів 5-9 класів був проведений Квест «Цивільний 

захист», метою якого було повторити і закріпити знання ЦЗ, виховувати 

відповідальність за своє життя та життя товаришів, а також відпрацювати  

вміння працювати в колективі. 

Змагання передбачало проходження на кращий час командами учнів 6 

етапів (станцій), на яких вони отримують залікові бали. Суддями на станціях 

були командири груп невоєнізованих формувань ЦЗ закладу та вчителі за 

фахом. Незважаючи на те, що такий вид змагання для багатьох учнів був 

новим, практично всі команди успішно пройшли, згідно маршрутного листа, 

станції.  На станціях дітей чекали загадки, вікторини, ребуси, різноманітні 

вправи з ЦЗ, практичні завдання з вдягання протигазів,  спортивна естафета 

«смуга перешкод», конкурс малюнків на асфальті.   

Для молодших школярів  1-4 класи, після евакуації за сигналом «Увага 

всім!»,  у День ЦЗ був організований в актовому залі перегляд фільмів на 

тему «Правила безпеки в екстремальній ситуації», де були розглянуті 

питання правил  евакуації, при техногенних катастрофах та катастрофах 

природного характеру. Окремою темою розглядалися небезпечні знахідки, 

вибухонебезпечні предмети. Також був  проведений конкурс вікторин, 

загадок з теми цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. До свята діти 

підготували малюнки на тему «Небезпеки, які нас оточують». 

Підготовчий період до Дня ЦЗ  у молодших класах був проведений на 

високому рівні.    

По закінченню Дня ЦЗ  загальношкільною комісією з підготовки  та 

проведення Дня ЦЗ було проведено обговорення і підбито підсумки про 



виконання заходів. Зважаючи на активну участь учнів, педагогічного 

колективу та всього особового складу,  яку вони проявили  у підготовчий 

період та за час  проведення  Дня ЦЗ було прийнято  рішення нагородити всі 

учнівські колективи  дипломами.  

Слід зазначити, що   Штаб ЦЗ навчального закладу, загальношкільна 

комісія  з підготовки та проведення Дня ЦЗ, невоєнізовані формування ЦЗ, 

персонал школи, учні з цілями та завданнями Дня ЦЗ впоралися. Матеріали 

Дня ЦЗ систематизовано, зроблено презентацію та висвітлено на сайті 

школи.  

Таким чином, День цивільного захисту в школі проведено на 

належному рівні. Основні заходи ,  цілі  та завдання  Дня ЦЗ  передбачені 

планом виконані.  

 


