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Вступ 

 

Однією з важливих ланок у системі заходів із запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації є навчання учасників навчально-виховного процесу щодо 

дій у надзвичайних ситуаціях та при виникненні пожеж у загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах. 

Необхідно зазначити, що витрати на ліквідацію наслідків надзвичайних 

ситуацій незрівнянно більші, ніж витрати для організації навчання діям у 

надзвичайних ситуаціях. Втрату здоров’я чи життя людини не можна 

компенсувати ніякими коштами.  

Навчання учасників навчально-виховного процесу діям у надзвичайних 

ситуаціях має дві складові: теоретичну і практичну. 

До практичної складової належать День цивільного захисту. 

Методичні рекомендації мають своєю метою впровадження сучасних 

вимог нормативно-правових актів у об’єктову ланку територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту та вироблення комплексного 

підходу керівників загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів до організації практичного навчання учасників навчально-виховного 

процесу до дій в умовах надзвичайних ситуацій. 
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І. Нормативно-правове забезпечення практичного навчання  

з питань цивільного захисту у загальноосвітніх  

та професійно-технічних навчальних закладах 

 

Практичне навчання з питань цивільного захисту є важливим етапом та 

найбільш ефективною формою навчання учасників навчально-виховного 

процесу, керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 

здійсненням заходів із цивільного захисту, діям у надзвичайних ситуаціях та 

вирішення завдань цивільного захисту.  

Підготовка та проведення практичного навчання з питань цивільного 

захисту у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах 

здійснюється відповідно до вимог ряду нормативно-правових актів держави, 

зокрема:  
 

 Кодекс цивільного захисту України. 

Популяризація культури безпеки життєдіяльності серед дітей та молоді 

організовується і здійснюється центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного 

захисту, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, 

громадськими організаціями. 

Навчання учнів, студентів та дітей дошкільного віку діям у надзвичайних 

ситуаціях та правилам пожежної безпеки є обов’язковим і здійснюється під час 

навчально-виховного процесу за рахунок коштів, передбачених на 

фінансування навчальних закладів. 

 

 Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 

Організація навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів 

здійснюється МОН згідно із затвердженими ним і погодженими з ДСНС 

навчальними програмами з вивчення заходів безпеки, способів захисту від 

впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, надання 

домедичної допомоги. 

Підготовка учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів до дій у надзвичайних ситуаціях, що передбачає здобуття знань і вмінь 

з питань особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної 

ситуації, користування засобами захисту від її наслідків, вивчення правил 

пожежної безпеки та основ цивільного захисту, здійснюється в рамках 

вивчення предметів «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни». 

 

Практичне закріплення теоретичного матеріалу здійснюється шляхом 

щорічного проведення Дня цивільного захисту. 
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ІІ. Періодичність та тривалість проведення Дня цивільного захисту  

 

Періодичність і тривалість проведення Днів цивільного захисту  

визначені у Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях (постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. №444) 

 

Тренування з учасниками навчально-виховного процесу щодо 

надзвичайних ситуацій та дій при виникненні пожеж у дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах 
проводяться як Тиждень безпеки дитини та День цивільного захисту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Планування, підготовка та проведення Дня цивільного захисту  

 

День цивільного захисту є навчально-практичним заходом, що планується 

і проводиться з учасниками навчально-виховного процесу наприкінці 

навчального року. 

За своєю структурою він поєднує тренування керівних, педагогічних 

працівників, допоміжного складу закладу освіти, навчально-виховну роботу з 

учнями відповідно до змістовних частин стандарту середньої освіти з питань 

безпеки життєдіяльності. 

День цивільного захисту є завершальним етапом підготовки закладу 

освіти до вирішення завдань з цивільного захисту. Він плануються і 

проводяться на підставі Порядку здійснення підготовки населення на 

підприємствах, установах, організаціях до дій у надзвичайних ситуаціях. 

День цивільного захисту проводиться з метою досягнення злагодженості 

у роботі керівного складу, підрозділів цивільного захисту, працівників, учнів та 

об'єкта в цілому при виконанні заходів із запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, відновлення 

життєдіяльності об'єкта та проведення заходів з цивільного захисту. 

 

День цивільного захисту передбачає: 

- підготовчий період;  

- періоди проведення Дня цивільного захисту;  

- розбір результатів проведення Дня цивільного захисту. 

 

АЛГОРИТМ 

підготовки та проведення Дня цивільного захисту 

 
№ 

з/п 
Назва заходу Зміст заходу 

І. Підготовка Дня цивільного захисту  

1 Визначення вихідних 

даних 

Основою підготовки Дня цивільного захисту, його організації та 

планування є вихідні дані: 

 тема заходу; 

 мета або цілі заходу; 

 навчальні питання; 

 етапи проведення заходу; 

 склад учасників, послідовність та термін їх залучення; 

 місце (район) проведення заходу; 

 обстановка, на фоні якої буде проводитись захід та інше 

2 Розробка наказу 

«Про підготовку та 

проведення Дня 

цивільного захисту» 

НАКАЗ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «Про 

підготовку та проведення Дня цивільного захисту, що 

доводиться до виконавців не пізніше, ніж за півтора місяці до 

початку заходу. 
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№ 

з/п 
Назва заходу Зміст заходу 

3 Розробка «Плану 

підготовки Дня 

цивільного захисту» 

На підставі НАКАЗУ розробляється ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДНЯ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, у якому визначається зміст заходів, 

терміни та час їх проведення, виконавці. Він обов’язково 

передбачає: організаційні заходи, розробку документів, 

підготовку керівництва, групи управління та посередників, 

підготовку учасників, підготовку учбових місць та навчально-

матеріальної бази 

4 Розробка «Плану  

проведення Дня 

цивільного захисту» 

На підставі НАКАЗУ та ПЛАНУ ПІДГОТОВКИ ДНЯ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ розробляється ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ, у якому визначається зміст 

заходів, терміни та час їх проведення, виконавці.  

5 Розробка Графіку 

проведення Дня 

цивільного захисту 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

затверджується керівником і доводиться до виконавців не 

пізніше, ніж за місяць до його початку  

6 Інші питання 

підготовки Дня 

цивільного захисту 

 У підготовчий період із керівним складом цивільного захисту 

та особовим складом підрозділів цивільного захисту 

проводяться інструктивні заняття, у ході яких уточнюються: 

порядок проведення заходів, обсяг і послідовність виконання 

навчальних заходів, обсяг і ділянки імітації, питання 

матеріально-технічного забезпечення та організація взаємодії як 

між структурними підрозділами, формуваннями, так і з 

сусідніми об’єктами.  

Учасники заходу під підпис знайомляться з ІНСТРУКЦІЄЮ з 

виконання заходів безпеки при підготовці та проведенні Дня 

цивільного захисту (додаток 2) 

ІІ. Проведення Дня цивільного захисту 

Протягом заходів керівництвом ведеться спостереження: 

 - за оповіщенням і збором керівного складу цивільного захисту, керівників структурних 

підрозділів, посередників для доведення обстановки і постановки першочергових завдань; 

- за виконанням попереджувальних заходів щодо зменшення можливого впливу наслідків 

надзвичайної ситуації на діяльність навчального закладу;  

- за виконанням Плану дій в залежності від обстановки, яка склалася внаслідок виникнення 

тієї чи іншої надзвичайної ситуації; 

- за організацією колективного захисту учнів та персоналу; 

- за виконанням заходів евакуації; 

- за діями з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

- в ході спостереження накопичується матеріал для проведення  розбору. 

ІІІ. Підбиття підсумків проведення Дня цивільного захисту 

Розбір проведення Дня цивільного захисту 

  Розбираються та оцінюються всі практичні заходи, які виконані 

в ході Дня цивільного заходу, конкретні дії тих, хто навчається, 

за етапами. Підбиваються підсумки щодо досягнення навчальної 

мети, вказуються недоліки, що мали місце, вказується, на що 

треба звернути увагу надалі при відпрацюванні заходів з 

підготовки.  

Керівником навчального закладу затверджується ПЛАН 

УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ, ВИЯВЛЕНИХ В ХОДІ ДНЯ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
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№ 

з/п 
Назва заходу Зміст заходу 

11 

 

 

Звіт про організацію 

проведення Дня 

цивільного захисту 

За підсумками Дня цивільного захисту про результати його 

проведення не пізніше 10 днів із часу його закінчення надається 

ЗВІТ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ за встановленою формою до місцевого органу 

управління освітою (один примірник на курси ЦЗ міста).  

 

 

Терміни щодо підготовки та проведення Дня цивільного захисту 
Терміни виконання   Заходи, що виконуються 

За 1,5 місяці до початку Дня 

цивільного захисту 

Відпрацювання наказу про підготовки до Дня цивільного 

захисту 

за 1 місяць до початку 

заходу 

Відпрацювання задуму та плану підготовки Дня цивільного 

захисту  

За 20 днів  Затвердження Плану проведення Дня цивільного захисту 

за 0,5 місяця Рекогносцировка району проведення Дня цивільного захисту 

та учбових місць відпрацювання практичних заходів 

за 15 – 5 днів  Проведення занять з персоналом, який залучається до Дня 

цивільного захисту та з особовим складом імітаційної 

команди 

за 10 – 5 днів  Підготовка учбових місць, місць (районів) імітації.  

Підготовка тренувань з підрозділами цивільного захисту. 

За 1 тиждень до проведення  Перевірка готовності до Дня цивільного захисту.  

День проведення Дня цивільного захисту 

Не пізніше 1 дня після 

проведення  

Підсумки Дня цивільного захисту. Підготовка наказу про 

результати проведення Дня цивільного захисту.  

Не пізніше 7 днів після 

проведення  

Відпрацювання змісту звіту про День цивільного захисту і 

відправка його до місцевого органу управління освітою (один 

примірник на курси ЦЗ міста) 
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3.1 Підготовчий період 
 

До загальних заходів підготовчого періоду до Дня цивільного захисту 

належать: 

- добір з числа керівного складу та фахівців, які організовують і 

здійснюють заходи цивільного захисту, керівництва і посередників та 

організація їх підготовки; 

- розробка навчально-методичної документації та кошторису витрат на 

підготовку та проведення Дня цивільного захисту; 

- підготовка навчальних місць, містечок та натурних дільниць з 

відпрацювання практичних заходів; 

- оцінка готовності персоналу, який залучається до Дня цивільного 

захисту, засобів імітації, систем управління та оповіщення. 

У підготовчий період, який триває від 1.5 до 2 місяців, здійснюються 

наступні заходи: 

- визначення вихідних даних Дня цивільного захисту; 

- підготовка учасників Дня цивільного захисту; 

- розробка документів підготовки та проведення Дня цивільного захисту. 

 

До загальних заходів підготовчого періоду відносяться: 

- підготовка керівного складу навчального закладу, посередницького 

апарату та працюючого персоналу до участі у Дні цивільного захисту; 

- підготовка району проведення заходів, місць практичних заходів та 

імітації;  

- розробка документів для проведення Дня цивільного захисту;  

- оцінка готовності персоналу, який залучається до Дня цивільного 

захисту, засобів імітації, системи управління та імітації. 

 

 Підготовка керівного складу навчального закладу, посередницького 

апарату та працюючого персоналу до участі у Дні цивільного захисту включає:  

- підготовку особового складу підрозділів цивільного захисту
1
 за 

програмою спеціальної підготовки;  

- підготовку працюючого персоналу, який не входить до складу 

підрозділів цивільного захисту, за програмою загальної підготовки з цивільного 

захисту.  

 

 Підготовка району проведення заходів, місць практичних заходів та 

імітації на навчанні включає:  

- рекогносцировку району проведення заходів;  

 

 

_______________________________________________________________ 
1  - 

підрозділи цивільного захисту – в даних Методичних рекомендаціях мається на 

увазі ланки, групи, пости, медичні пункти тощо, які створені відповідно до наказу про 

організацію  цивільного захисту в навчальному закладі. 
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- підготовку учбових місць та місць проведення імітації згідно з 

визначеною обстановкою;   

- підготовку імітаційних  засобів та імітаційної команди;   

- організацію охорони місць імітації та імітаційних засобів.  

 

 Розробка документів для проведення Дня цивільного захисту включає 

підготовку (розробку): 

- наказу про підготовку та проведення Дня цивільного захисту; 

- плану підготовки Дня цивільного захисту; 

- плану проведення Дня цивільного захисту; 

- графіку проведення Дня цивільного захисту; 

- схему (план) навчального закладу з графічним показом ділянок, 

рубежів, пунктів розіграшу обстановки та переліком засобів імітації (схему 

(карту) обстановки). 

 

3.1.1 Навчальні цілі Дня цивільного захисту для різних груп учасників. 

 

Для керівного складу: 

- вдосконалення методів узагальнення і аналізу даних про обстановку, що 

виникла під час надзвичайної ситуації; 

- набуття практичних навичок з оперативної розробки обґрунтованих 

пропозицій для прийняття рішень; 

- навчання практично приймати більш доцільні рішення відповідно до 

обстановки;  

- уміння своєчасно доводити завдання до виконавців та здійснювати 

контроль за їх виконанням; 

- практичне вивчення прийомів і способів проведення рятувальних та 

інших невідкладних робіт, навчання ефективного застосування підрозділів 

цивільного захисту, приладів, а також перевірка нових теоретичних поглядів і 

положень щодо організації дій сил цивільного захисту при ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

 

Для керівників та членів підрозділів цивільного захисту: 

- практична перевірка реальності планів щодо приведення підрозділів 

цивільного захисту в готовність до дій за призначенням; 

- відпрацювання практичних навичок у злагоджених діях підрозділів 

цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням, проведенні 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у зонах надзвичайних 

ситуаціях у взаємодії з іншими силами, що залучаються для виконання 

відповідних робіт; 

- удосконалення організаційно-штатної структури підрозділів цивільного 

захисту, засвоєння принципів застосування та використання приладів під час 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
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Для працівників навчального закладу: 

- відпрацювання за обсягом та змістом Програми навчання працівників 

діям у надзвичайних ситуаціях; 

- вироблення практичних навичок та вміння правильно діяти в умовах 

певної надзвичайної ситуації; 

- практичні дії за сигналами або повідомленнями (інформаціями) про 

надзвичайні ситуації, участь у проведенні комплексу робіт щодо зменшення 

наслідків надзвичайних ситуацій та евакуаційних заходів, протипожежних і 

медико-санітарних заходів. 

 

3.1.2 Оцінка готовності (допуск) персоналу навчального закладу до 

Дня цивільного захисту  
 

Оцінка готовності (допуск) персоналу до проведення Дня цивільного 

захисту, здійснюється комісією навчального закладу, до складу якої 

включаються посадові особи, які виконують обов’язки, пов’язані із 

забезпеченням цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці, а також 

представник відповідного територіального органу ДСНС України. Очолює її 

голова комісії з питань надзвичайних ситуацій навчального закладу. 

 

Під час допуску проводиться: 

- перевірка документів та особиста підготовка заступників, помічників 

керівника заходу та керівника штабу заходу; 

- вибіркова перевірка знань з питань цивільного захисту в обсязі програм 

підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях; 

- перевірка знання заходів безпеки працівників, які залучаються до 

відпрацювання практичних питань; 

- огляд з визначенням ступеня готовності підрозділів цивільного захисту 

та навчально-виробничої бази до заходів. 

Підрозділи цивільного захисту виводяться на виконання заходів повністю 

укомплектованим особовим складом, приладами, інструментами, засобами 

індивідуального захисту, первинними засобами пожежогасіння та іншим 

табельним майном. 

За результатами роботи комісія складає акт, що затверджується 

керівником навчального закладу. 
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3.2 Період проведення Дня цивільного захисту 

 

Залежно від тематики й обсягів навчання з предметів «Основи 

здоров’я» та «Захист Вітчизни» з учнями в День цивільного захисту 

проводяться: 

 

1. У початкових класах: 

- вікторини, рольові ігри з безпеки життєдіяльності, змагання, до 

програми яких включаються від одного до кількох вправ щодо руху з 

нескладними перешкодами, завдань з розпізнання небезпечних явищ та подій, 

малюнки та тему небезпечних або нестандартних життєвих ситуацій, 

театралізовані покази про безпечну поведінку на вулиці та вдома, переглядом 

відеоматеріалів, що висвітлюють питання НС. Відпрацьовуються дії по класах 

за сигналами оповіщення та повідомленнями штабу цивільної оборони 

навчального закладу. До проведення занять у початкових класах можуть 

залучатися підготовленні учні старших класів. 

 

2. У середніх класах: 

- вікторини з цивільного захисту, відкриті уроки, змагання, естафети по 

класах, групах, паралельних класів, тести на теми життєвих ситуацій, ігри з 

правил дорожнього руху, виховні години про пожежну безпеку. Учні 6-7 класів 

активно беруть участь в оперативному випуску стінних газет, що розповідають 

про заходи цивільного захисту і переможців. 

 

3. У старших класах: 

- змагання з відпрацювання нормативів з цивільного захисту, семінари з 

обговоренням підготовлених рефератів, практичні заняття з вирішення 

ситуаційних завдань, вікторини з цивільного захисту, проведення «Брейн-

рингів» тощо. 

Під час організації та проведення естафет обладнуються траси (напрямки, 

рубежі), готується суддівський апарат, складається список майна, готується 

документація. Перед естафетою доводяться умови виконання вправ і передачі 

естафет. Переможцем естафети оголошується команда, яка пройшла трасу 

(етапи) за найкоротший час. За підсумками естафети вручаються нагороди. 

Під час організації та проведення вікторин призначається журі з 

декількох осіб, які оголошують запитання і кількість балів, що присуджуються 

за правильні відповіді. Клас об'єднується у команди. Питання ставиться перед 

усім класом, бажаючий відповідає, облік ведеться як індивідуальний, так і 

командний. 

За рішенням директора визначені класи можуть організовувати екскурсію 

у підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій Луганської області, 

міські курси Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Луганської області, відвідувати захисні споруди та 

ознайомлюватися з організацією цивільного захисту одного з підприємств і 

практичними заходами щодо захисту тварин і рослин від впливу надзвичайних 
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ситуацій. Учні 10-11-х класів у підготовчий період і в ході проведення заходів 

беруть участь в суддівстві вікторин, естафет в молодших та середніх класах. 

В День цивільного захисту активно використовуються міжпредметні 

зв'язки для поглибленого вивчення джерел надзвичайних ситуацій: радіаційні, 

хімічні, гідродинамічні, транспортні аварії, стихійні лиха, пожежна, вибухова, 

біологічна та бактеріологічна небезпеки (предмети - фізика, хімія, астрономія, 

географія, біологія та гуманітарні предмети для обговорення художніх творів та 

історичних подій, у яких висвітлюється тема надзвичайної ситуації). 

На уроках малювання проводяться конкурси малюнків про допомогу при 

стихійних лихах, аваріях і катастрофах; на уроках технології - виготовляються 

найпростіші засоби захисту, відновлюється навчально-матеріальна база ЦЗ 

закладу освіти; 

Під час великої перерви з педагогічними працівниками і учнями 

відпрацьовується практичний захід - організація та проведення евакуації по 

класах. При цьому виконується умова, що учні молодших класів ці заходи 

відпрацювали раніше, без поспіху, під керівництвом своїх вчителів, і на момент 

проведення загального заходу з ними підбили підсумки і закінчили заняття. 

 

3.2.1 Примірний перелік заходів Дня цивільного захисту 

 

Вікторина - найпростіша форма закріплення знань з цивільного захисту. 

Вікторина може проводитись у формі:  

• бесіди учителя з учнями; 

• радіовікторини; 

• вікторини - фільми та інше. 

Для участі у вікторині від кожного класу (ланки, групи) виставляється 

команда, а для підведення підсумків і виявлення кращих класів (ланок, груп) 

створюється журі з учителів, медичних працівників, представників управління з 

надзвичайних ситуацій району, міста, батьків та учнів. Заздалегідь визначається 

найбільше число балів. Журі реєструє у протоколі отримані бали, а потім 

відповідно до набраної кількості балів визначає місця, які посіли класи (ланки, 

групи), та оголошує результати. 

 

Тренування. 
Тренування організовується для класу, групи, ланки під керівництвом 

учителя (керівника). Час кожного тренування не повинен перевищувати З0 хв. 

Місцем його проведення можуть бути відкриті майданчики, стадіон, клас. 

Керівнику тренувань слід готуватися до них заздалегідь. Він має досконало 

володіти усіма необхідними прийомами і вміти грамотно та зрозуміло довести 

ці прийоми до дітей. 

Для демонстрації прийомів він може підготувати одного чи двох учнів. 

Під час тренування рекомендується відпрацьовувати нормативи та 

набувати навички: 

• визначення розміру маски протигазу (без нормативу); 

• одягання протигазу (14 с) та зняття його; 



 15 

• виготовлення та одягання ватно-марлевої пов'язки (3 хв.); 

• накладання первинної пов'язки на різні ділянки тіла (3 хв.); 

• проведення часткової санітарної обробки після подолання ділянки 

радіаційного ураження (для групи з 15 осіб - 7 хв.); 

• проведення часткової санітарної обробки після подолання ділянки 

зараженої хімічно небезпечними речовинами; (для групи 15 осіб – 6 хв.); 

• пристосування звичайного одягу для захисту шкіри; дії за сигналом 

«Увага всім». 

Мета тренування - придбання всіма учнями навичок та умінь 

користування протигазами, ватно-марлевими пов'язками і, на випадок не-

обхідності, вміння надати допомогу як собі, так і іншим. Керівник повинен 

розповісти і показати порядок виконання того чи іншого прийому в цілому. 

Після цього він демонструє їх по елементах. З початку елементи 

відпрацьовуються в повільному темпі, що згодом збільшується і переходить в 

безперервну дію. 

Прийом повторюється до тих пір, поки дитина не досягне нормативного 

результату. При цьому, як і в усіх інших випадках, потрібно дотримуватися 

принципу: від простого до складного. 

Слід брати до уваги фізіологічні та психологічні особливості дітей та 

суворо дотримуватися заходів безпеки і санітарно-гігієнічних правил 

користування засобами індивідуального захисту. Існують два основних 

санітарно-гігієнічних правила користування протигазом. 

Перше - нову шлем-маску перед надяганням протирають зовні та 

всередині чистою ватою, злегка змоченою у воді, а клапан і з'єднувальну 

трубку продувають, щоб позбутися тальку, що знаходиться в них. 

Друге - маску, якою користувалися, необхідно продезентифікувати з 

середини та просушити. 

 

Змагання. 
Змагання є однією з найбільш дієвих форм закріплення знань та навичок. 

Змагання проходять у вигляді командної першості між класами, групами, 

ланками або особистої першості всередині ланки, групи, між школярами одного 

віку. Можуть влаштовуватися також змагання між оздоровчими таборами. 

До змагань повинні готуватись як класні керівники, так і всі вчителі 

школи. 

Змагання між ланками проводять класні керівники, допомагають 

викладачі фізкультури, медичні працівники, батьки учнів, а також учні старших 

класів. 

Підсумок оголошується після закінчення змагань при загальному 

шикуванні команд. 

Для таких змагань виставляються команди у складі 6-8 учнів з 

протигазами. Форма одягу в них повинна бути одноманітна. Бажано, щоб вони 

були в одязі, захищеному від радіоактивного або хімічного забруднення. 

Варіанти змагань можливо передбачити різні: 
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Початковий етап - шикуються дві команди, і їхні командири доповідають 

керівнику змагань про готовність до дій. Керівник перевіряє склад команд, 

наявність в учасників засобів індивідуального захисту особистих номерів. 

Перший етап - дії по сигналу «Увага всім» (на випадок викиду хімічно 

небезпечних або радіоактивних речовин - надягання фільтруючого протигаза). 

Другий етап - гасіння пожежі, робота з вогнегасниками та іншими 

простими засобами при ліквідації невеликих загорянь. 

Третій етап - надягання захисних костюмів і подолання в них ділянок 

хімічного або радіоактивного зараження. 

Четвертий етап - надягання протигаза на ураженого, надання йому першої 

медичної допомоги, евакуація його з осередку ураження. 

П'ятий етап - проведення санітарної обробки. Зняття захисного костюму, 

протигаза після подолання хімічного або радіаційного зараженої ділянки. 

Вміло, старанно підготовлені і добре організовані тренування і змагання в 

школах проходять цікаво і весело. 

Вони прищеплюють учням зацікавленість у даному предметі, прагнення 

краще оволодіти «таємницями» виживання в різних надзвичайних ситуаціях. 

Тому бажано розвивати і заохочувати даний вид навчання школярів. 

 

Естафети. . 

Різноманітність варіантів проведення естафет має бути спрямовано на 

виховання в учнів таких важливих рис характеру, як сміливість, рішучість, 

наполегливість, сприяння зміцненню здоров'я, фізичного та розумового 

розвитку. 

У школярів виробляється швидкість, спритність і витривалість, 

розвивається тактичне мислення, вміння в обмежений час приймати рішення і 

діяти в складних обставинах. 

Щоб гра пройшла повчально і цікаво, необхідно передбачити 

організаційну та підготовчу роботу, що включає в себе низку заходів. 

Створюється суддівська група, яка керує грою, в складі головного судді і його 

помічників, обирається місце проведення, проводиться підготовка учасників, 

матеріального забезпечення, обладнання місця проведення естафети. 

 

3.2.2 Тематика проведення уроків, практичних занять та вікторин 

 

Варіанти проведення заходів для різних категорій за віком можуть бути різні 

як за змістом, так і за тематикою. 

 

2 – 4-ті класи 

1. Сигнали оповіщення. 

2. Надзвичайні ситуації. 

3. Порядок дій в екстремальних ситуаціях. 

4. Захисні споруди. 

5. Основи радіаційної гігієни. 

6. Дії в умовах загрози радіоактивного забруднення. 
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7. Використання підручних засобів та індивідуального одягу для того, 

щоб запобігти потраплянню радіонуклідів до організму. 

8. Правила пожежної безпеки в домі, у школі. 

9. Засоби захисту органів дихання та шкіри. 

10. Евакуація з приміщень у разі виникнення пожежі. 

11. Дії учнів під час пожежі. 

12. Основні правила безпеки при використанні побутових нагрівальних, 

електричних та газових приладів. 

 

5-й клас 
1. Елементарні поняття про радіацію, її види та властивості. 

2. Застосування іонізуючого випромінювання у промисловості і 

сільському господарстві. 

3. Правила безпечного користування газом. 

4. Попередження трагічних наслідків пожеж. 

5. Пожежна безпека в поводженні з легкозаймистими речовинами і 

матеріалами. 

 

6-й клас 

1. Захист від сучасних засобів масового ураження. 

2. Засоби індивідуального та колективного захисту населення. 

          3. Небезпечні ситуації, аварії, катастрофи та захист від їх наслідків. 

          4. Виконання нормативів з одягання протигаза. 

          5. Первинні засоби пожежогасіння. 

          6. Правила безпеки під час грози. 

 

7-й клас 
1. Дії учнів за можливих аварій, катастроф, стихійних лих та інших 

надзвичайних ситуацій. 

2. Надання само- і взаємодопомоги при кровотечах, опіках, переломах, 

ураженнях отруйними і радіоактивними речовинами. 

3. Радіація та її види. Техногенний і штучний радіаційний фони. 

4. Правила експлуатації нагрівальних приладів. 

5. Використання газу, бензину та інших пальних рідин. 

 

8-й клас 
1. Іонізуюче випромінювання. 

2. Радіаційні ушкодження на різних рівнях. 

3. Біологічна дія іонізуючого випромінювання. 

4. Правила утримання і порядок застосування засобів первинного гасіння 

пожежі. 

 

9-й клас 
1. Наслідки опромінення. 

2. Медико-біологічний протипроменевий захист організму. 
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3. Пожежна безпека електричних мереж. 

4. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. 

 

10-й клас 
1. Радіоекологія. 

2. Радіаційні аварії та їхні основні екологічні наслідки. 

3. Протирадіаційний захист населення. Дії за сигналами оповіщення. 

4. Герметизація запасів води і продуктів харчування. 

5. Засоби індивідуального захисту. 

6. Способи оповіщення пожежної охорони і населення про пожежу. 

Надання допомоги. Рятування людей. 

7. Гасіння пожежі. 

 

11-й клас 
1. Вимір ядерних випромінювань. 

2. Принципи та норми радіаційної безпеки. 

3. Запобігання пожежам і захист від них. Використання первинних засобів 

гасіння пожежі. 

4. Знаки безпеки. 

5. Вимірювання дозиметричними приладами рівнів радіації на місцевості і 

усередині приміщень та будівель. 

 

3.2.3 Зміст лінійки в День цивільного захисту  

 

Посадова особа з питань ЦЗ навчального закладу: 
- керує шикуванням педагогічних працівників та учнів навчального 

закладу; 

- подає команду на вніс Державного прапору України; 

- доповідає директору навчального закладу щодо готовності до Дня 

цивільного захисту.   

 

Директор школи: 

- відкриває урочисту лінійку присвячену Дню цивільного захисту (звучить 

гімн України); 

- представляє гостей, які присутні на Дні цивільного захисту; 

- виступає з передмовою, яка присвячена Дню цивільного захисту; 

- надає слово посадовій особі з питань цивільного захисту. 

 

Посадова особа з питань ЦЗ навчального закладу: 

- надає слово гостям, які присутні на Дні цивільного захисту; 

- оголошує План проведення Дня цивільного захисту. 

- доповідає директору навчального закладу. 
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Директор школи: 

- закриває урочисту лінійку, присвячену Дню цивільного захисту (звучить 

гімн України); 

- подає команду на виніс Державного прапору України; 

- подає команду класним керівникам направити учнів до місць занять. 
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ІV. Розбір результатів проведення Дня цивільного захисту  
 

Після виконання всіх навчальних питань, передбачених Планом 

проведення Дня цивільного захисту керівник навчального закладу проводить 

узагальнення (підбиття) підсумків проведення Дня цивільного захисту, тобто 

аналізує та оцінює дії тих, кого навчають. 

Розбір є заключною частиною Дня цивільного захисту. 

 

Матеріал для розбору готується під час проведення практичних заходів. 

Заступники, помічники керівника, посередники на основі постійного і 

всебічного вивчення роботи та дій учасників Дня цивільного заходу готують 

матеріали для загального розбору у вигляді коротких висновків, пропозицій та 

в установлені керівником терміни подають їх до керівника штабу або 

керівнику. 

При проведенні розбору керівником здійснюється аналіз та дається 

оцінка дій тих, хто навчався, з наведенням фактів і цифрових показників, 

здійснюється постановка завдань для усунення недоліків. 

Під час підбиття підсумків нагадується задум, тема, етапи, навчальні 

питання, склад учасників, загальна обстановка. Розбираються та оцінюються всі 

практичні заходи, конкретні дії тих, хто навчався, за етапами згідно з 

критеріями оцінки якості підготовки і проведення заходів.  

 

Під час розбору керівник завжди розглядає такі питання: 

- робота керівного складу та інших фахівців цивільного захисту з 

організації заходів підготовки діям у надзвичайних ситуаціях; 

- прийняття рішення, його доцільність та обґрунтованість, а також заходи, 

які передбачають успішне виконання прийнятого рішення; 

- діяльність керівного складу та інших фахівців цивільного захисту щодо 

організації дій підрозділів та їх всебічного забезпечення; 

- практичне виконання підрозділами цивільного захисту та іншими 

учасниками практичних заходів поставлених завдань; 

- матеріально-технічне забезпечення підрозділів цивільного захисту та 

інших учасників заходу при підготовці та в ході виконання завдань за 

призначенням. 

На розборі заходу можуть розглядатися й інші питання. 

 

За результатами проведеного заходу проводяться часткові розбори з 

категоріями тих, хто залучається до заходів.  

Підсумки Дня цивільного захисту обговорюються на розширеному 

засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій, на підставі рішення якої 

керівником навчального закладу видається Наказ «Про підсумки проведення 

Дня цивільного захисту» (додаток 7). 

За потребою вказаним вище наказом затверджується План усунення 

недоліків, виявлених під час проведення Дня цивільного захисту (додаток 8). 
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При необхідності за результатами проведених заходів можуть вноситися 

уточнення та зміни до відповідних Планів реагування на надзвичайні ситуації. 

 

За результатами проведеного Дня цивільного захисту не пізніше 10 днів з 

часу його закінчення складається ЗВІТ, що підписується керівником 

навчального закладу, який подається до місцевого органу управління освітою 

(один примірник на курси ЦЗ міста). 

У ЗВІТІ докладно висвітлюються недоліки, виявлені під час підготовки та 

проведення Дня цивільного захисту (додаток 9).  
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V. Документи, які розробляються для проведення 

Дня цивільного захисту 

 

У залежності від складності заходів Дня цивільного захисту підготовчий 

період може бути від 1 до 2 місяців (не менше 45 днів). При цьому 

розробляється відповідна документація. 

 

Наказ керівника навчального закладу про підготовку та проведення  

Дня цивільного захисту  

 

Основним документом, що визначає порядок підготовки Дня цивільного 

захисту в навчальному закладі, основні завдання, склад учасників, строки, 

порядок та місце його проведення, завдання виконавцям, є Наказ керівника 

навчального закладу про підготовку та проведення Дня цивільного захисту 
(додаток 3), який видається та доводиться до виконавців не пізніше ніж за 1,5 

місяці до його проведення. 

 

Наказ складається з констатуючої та розпорядчої частин.  

 

У констатуючій частині наказу відображається: 

- терміни проведення та характер заходу;  

- основна мета заходу та мета для категорій тих, хто навчається; 

- місце (район) проведення заходу; 

- керівник заходу. 

 

У розпорядчій частині наказу вказується:  

- орган управління (керівник штабу), посередники;  

-  склад учасників заходу;  

- організація управління та зв’язку; 

- порядок підготовки до проведення заходу керівного складу, особового 

складу і персоналу, які не входять до складу підрозділів цивільного захисту; 

-  підготовка та використання в ході заходу майна і матеріалів;  

- порядок, обсяг і терміни підготовки району проведення заходів 

(приміщень, захисних споруд, навчально-матеріальної бази, дільниць імітації, 

сили та засоби, що виділяються для цього, відповідальні виконавці);  

- заходи із забезпечення безпеки;  

- норми витрачення засобів імітації;  

- терміни готовності до Дня цивільного заходу.   

 

План підготовки Дня цивільного захисту 
 

Безпосередня підготовка Дня цивільного захисту згідно Плану (додаток 

4), який розробляється та доводиться до виконавців – за 1 –1,5  місяці до 

проведення навчання.  
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План визначає основні заходи з підготовки до Дня цивільного захисту, 

чергу і терміни їх виконання та осіб, які відповідають за їх виконання. Він 

включає перелік організаційних питань, порядок розробки документів, 

підготовку керівництва, посередників, організацію проведення занять з 

особовим складом підрозділів і працівниками навчального закладу за 

встановленими навчальними програмами, підготовку району проведення 

заходів. 

 

План розробляється керівником штабу та затверджується керівником 

навчального закладу.  

 

План проведення Дня цивільного захисту 
 

День цивільного захисту проводиться згідно Плану (додаток 5), який 

розробляється та доводиться до виконавців – за 20-25  днів до проведення 

заходу.  

План визначає основні заходи з проведення Дня цивільного захисту, 

чергу і терміни їх виконання та осіб, які відповідають за їх виконання. Він 

включає перелік питань та порядок їх проведення. 

 

Він розробляється за розділами: 

І. Проведення «Дня цивільного захисту». 

ІІ. Підбиття підсумків «Дня цивільного захисту». 

 

План розробляється керівником штабу та затверджується керівником 

навчального закладу.  

 

Графік проведення Дня цивільного захисту 

 

Проведення Дня цивільного захисту здійснюється відповідно до 

Графіку (додаток 6), який заздалегідь  розробляється та доводиться до 

виконавців . 

  

Графік визначає основні заходи, чергу і терміни їх виконання. Він 

включає найменування етапів проведення Дня цивільного захисту за часом та 

заходи цивільного захисту і військово-патріотичного виховання. 
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ДОДАТКИ 

 
Додаток 1  

 

Обов’язки керівника штабу проведення Дня цивільного захисту 

  

Керівник зобов’язаний:  

- знати вимоги документів з питань попередження та реагування на 

надзвичайні ситуації, дійсний стан справ на об’єкті, рівень готовності керівного 

складу і підрозділів цивільного захисту до практичного виконання заходів 

цивільного захисту; 

- визначити в наказі «Про підготовку та проведення Дня цивільного 

захисту» основні вихідні дані: тему, мету і завдання, етапи і навчальні питання, 

склад керівництва і учасників, час і місце дій сил і засобів, обсяг і порядок 

обладнання навчальних місць для створення фронту робіт (матеріали, сили, 

терміни, конкретні ділянки), питання матеріального, технічного, фінансового, 

медичного забезпечення; 

- керувати розробкою документів, підготовкою його учасників; 

- досягати в ході заходу повного і якісного відпрацювання навчальних 

питань шляхом послідовного нарощування та ускладнення обстановки, 

здійснення систематичного контролю особисто і через заступників (помічників) 

за діями тих, хто навчається; 

- забезпечити суворе дотримання всіма учасниками заходів безпеки, 

збереження матеріальних цінностей суб’єкта господарювання і власності 

громадян, економії витрат матеріально-технічних засобів, які виділяються на 

День цивільного захисту; 

- по завершенні Дня цивільного захисту підготувати і провести його 

розбір з керівництвом, у ході якого дати оцінку практичним діям учасників і 

визначити шляхи усунення недоліків; 

- організувати розробку наказу «Про підсумки проведення Дня 

цивільного захисту». 

 

На керівника штабу заходу покладається: 

- підготовка необхідних матеріалів для визначення керівником вихідних 

даних і задуму проведення практичних заходів; 

- розробка документів з організації і проведення Дня цивільного захисту, 

контроль за підготовкою учасників і району проведення заходів; 

- погодження особистих планів заступників керівника проведення Дня 

цивільного захисту, посередницького апарату, організація зв’язку, управління і 

комендантської служби в інтересах керівництва; 

- збирання, узагальнення, аналіз даних дій тих, хто навчається, у ході 

заходу, підготовка даних щодо найбільш доцільного використання сил 

цивільного захисту при веденні рятувальних та інших невідкладних робіт, 

доведення результатів до особового складу, керівництва і посередників; 
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- організація контролю за підготовкою керівного складу, способів 

швидкого доведення наказів, розпоряджень і даних про обстановку до 

підлеглих; 

- здійснення контролю за виконанням поставлених завдань, дотримання 

заходів безпеки і правил зберігання документів, підготовка матеріалів для 

розбору проведення Дня цивільного захисту; 

- вивчення прийомів і способів проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт, підвищення ефективності застосування формувань і 

техніки, а також перевірка нових теоретичних поглядів і положень з організації 

дій сил при ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і катастроф; 

- вивчення і узагальнення передового досвіду проведення заходів 

цивільного захисту і втілення його в практику підготовки з цивільного захисту; 

- контроль за збором та поверненням на свої місця учасників Дня 

цивільного захисту, а також за приведенням у порядок району проведеного 

заходу, техніки і майна; 

- підготовка доповідей та звіту про результати Дня цивільного захисту. 

 

Помічник керівника заходу з інженерно-технічних питань зобов’язаний: 

- брати участь у розробці плану Дня цивільного захисту з питань 

проведення інженерно-технічних і пожежних заходів; 

- контролювати діяльність органів і підрозділів, відповідальних за 

проведення інженерно-технічних і протипожежних заходів при підготовці і під 

час проведення заходів; 

- забезпечити проведення робіт на технічних і комунально-енергетичних 

мережах з оперативного і безаварійного їх перекриття (відключення) в 

надзвичайних ситуаціях; 

- доповідати керівнику заходу про вжиті інженерно-технічні, 

протипожежні заходи і вплив їх на підвищення стійкості роботи суб’єкта 

господарювання в екстремальних умовах; 

- готувати звітні матеріали за результатами проведення Дня цивільного 

захисту для загального розбору і конкретні пропозиції щодо впровадження 

отриманого досвіду в щоденну діяльність суб’єкта господарювання. 

 

Помічник керівника заходу з матеріально-технічного забезпечення 

зобов’язаний: 

- брати участь у розробці заходів і організовувати їх матеріально-технічне 

забезпечення згідно з задумом і планом підготовки Дня цивільного захисту; 

- створювати під час Дня цивільного захисту обстановку, яка дозволяє 

глибоко і всебічно відпрацьовувати завдання щодо безперебійного матеріально-

технічного забезпечення діяльності суб’єкта господарювання; 

- контролювати своєчасне підвезення формуванням цивільного захисту 

гарячої їжі, продовольства, води, предметів першої необхідності; 

- організовувати правильну розстановку та використання техніки, 

забезпечення її пально-мастильними матеріалами, витрати моторесурсів; 
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- доповідати керівнику заходу про виконання завдань матеріально-

технічного забезпечення і пропозиції щодо його удосконалення; 

- готувати звітні матеріали за результатами проведення Дня цивільного 

захисту для загального розбору. 

 

Помічник керівника Дня цивільного заходу з питань евакуації 

зобов’язаний: 

- брати участь в розробці і здійсненні заходів, пов’язаних з евакуацією 

працівників суб’єкта господарювання до заміської зони та відселення населення 

з небезпечних зон, їх розміщення; 

- контролювати діяльність евакуаційних органів при підготовці і в ході 

проведення Дня цивільного захисту, стежити за роботою транспорту і 

дотриманням заходів безпеки при перевезенні евакуйованих; 

- організувати всебічне забезпечення евакуйованих медичним 

обслуговуванням, харчуванням, теплом на збірних пунктах і маршрутах 

евакуації; 

- готувати звітні матеріали про підсумки Дня цивільного захисту для 

загального розбору і конкретні пропозиції щодо удосконалення евакуаційних 

заходів. 

 

Помічник керівника Дня цивільного захисту з імітації зобов’язаний: 

- згідно з задумом і планом проведення Дня цивільного захисту 

визначити склад імітаційної команди, необхідні засоби імітації, зв’язок і 

переміщення; 

- організувати і особисто керувати створенням ділянок імітації, 

забезпечити їх охорону до початку Дня цивільного захисту; 

- керувати підготовкою імітаційної команди і організовувати інструктаж 

та прийняття заліків від її особового складу із заходів безпеки при роботі з 

імітаційними засобами; 

- підтримувати постійний і надійний зв’язок з керівником закладу, 

проводити імітацію за вказівками (розпорядженнями) керівника закладу, 

забезпечуючи безпеку імітаційної команди і всіх учасників Дня цивільного 

захисту; 

- по закінченню Дня цивільного захисту організувати приведення в 

порядок робочих місць, збір невикористаних або знешкоджених засобів 

імітації, що не спрацювали; 

- провести розбір практичних дій імітаційної команди і підготувати 

пропозиції для загального розбору проведення Дня цивільного захисту. 
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Додаток 2  

 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, 

яких потрібно дотримуватися під час проведення 

Дня цивільного захисту 

 

Загальними заходами безпеки забороняється: 

 розміщувати учнів в місцях руху і роботи техніки; 

 користуватися несправними імітаційними засобами, підривними 

машинками та іншими приладами для проведення вибухів; 

 спалювати імітаційні димові шашки, підривати імітаційні гранати і 

вибухові пакети на відстані ближче 50 метрів від місць перебування учнів і 

предметів, які легко загоряються; 

 підбирати предмети, які заражені навчальними рецептурами отруєних 

речовин; 

 торкатися незахищеними руками (без гумових рукавиць) оголених 

дротів і з’єднаних з ними металевих предметів; 

 входити в приміщення, де знаходяться електроустановки високої 

напруги, без дозволу відповідного фахівця і дотримання заходів безпеки; 

 пити воду з неперевірених водозаборів. 

З метою забезпечення виконання заходів безпеки необхідно: 

1.  При проведенні аварійно-рятувальних робіт: 

 вести розвідку місць майбутніх робіт; 

 суворо виконувати правила діючих інструкцій з охорони праці при 

роботі з засобами механізації, пневмо- і електроінструментом, вибухо- і 

пожежонебезпечними речовинами; 

 закріплювати або руйнувати конструкції приміщень і споруд, які 

загрожують обвалом; 

 встановлювати попереджувальні (сигнальні) знаки в місцях проведення 

робіт; 

2. При гасінні пожеж: 

 вести розвідку осередків пожеж; 

 не припускати перевищення встановленого часу перебування особового 

складу в безпосередній близькості від вогню (не більше 30 хвилин); 

 з початку робіт з розкриття і розбирання конструкцій відключити 

електричні мережі; 

 при безумовній загрозі вибуху, падіння тощо особовий склад виводити в 

безпечне місце. 

3. При діях вночі та в інших умовах обмеженої видимості (дощ, туман, 

снігопад та ін.) необхідно завчасно позначити рубежі (ділянки) імітації, на 

автомобілях та іншій техніці, мати знаки встановленого зразка, які видно в 

темряві. 

4. При діях взимку (в холодних умовах): 

 забезпечити особовий склад теплим одягом та взуттям; 
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 ознайомити всіх учасників навчання із заходами щодо попередження 

обмороження; 

 контролювати дотримання особовим складом питного режиму, зокрема, 

не вживання алкогольних напоїв; 

 розгорнути медичні пункти в наметах, які опалюються, або в інших 

теплих приміщеннях з необхідними медикаментами для надання допомоги 

обмороженим і підготувати спеціальні машини для їх евакуації; 

 перевозити людей на машинах, які обладнані тентами;  

 на привалах і зупинках у випадку необхідності здійснювати з особовим 

складом пробіжки (розминки); 

 для зігрівання і укриття від вітру вибирати лісисті ділянки, яри, вживати 

заходів для надання допомоги обмороженим, не допускати отруєння людей 

чадним газом і виникнення пожеж (при опалюванні печей в автомобілях, 

наметах та інших місцях); 

 стежити за тим, щоб люди і техніка не відставали, негайно 

організувати допомогу відсталим і пошук тих, хто загубились 
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Додаток 3  

 

  
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ _________________ МІСЬКОЇ РАДИ 

 ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

____________________ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  

І- ІІІ СТУПЕНІВ №___ 

________________ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 

 « ___» _______ 20 __ року                                                                 № _____ 

 

Про організацію та проведення  

Дня цивільного захисту  

 

 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Положення про  

функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів 

діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної 

державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України № 1400 від 21.11.2016р., та відповідно до плану 

підготовки постійного складу і учнів школи згідно з програмою «Основи 

здоров’я» та розділами програми предмета «Захист Вітчизни», згідно з Планом 

підготовки керівного складу, підрозділів цивільного захисту та персоналу з ЦЗ 

на 20__рік, ____ __________ 20___ року буде проведений День цивільного 

захисту.   

З метою забезпечення високої організованості та якісного проведення 

всіх заходів 

Місце проведення Дня цивільного захисту — територія загальноосвітньої 

школи № ____. 

Керувати навчанням буду особисто. 

З метою своєчасної і якісної підготовки до Дня цивільного захисту та 

його проведення  

 

Н А К А З У Ю : 

1. Метою та завданнями «Дня цивільного захисту» визначити: 

1.1. Навчання керівного складу організації та проведення заходів 

цивільного захисту в школі. 

1.2. Перевірка дій учасників навчально-виховного процесу та постійного 

складу школи при надзвичайних ситуаціях та при виникненні пожеж. 
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1.3. Контроль знань і умінь постійного складу школи відповідно до 

програми загальної підготовки. 

1.4. Практичне закріплення учнями теоретичного матеріалу щодо дій при 

виникненні надзвичайних ситуацій та пожеж. 

1.5. Формування у учнів високих морально-психологічних якостей, 

патріотизму, любові до Батьківщини, відваги, мужності, витримки, ініціативи, 

спритності, самовідданості при виконанні завдань цивільного захисту. 

2. До участі у Дні цивільного захисту залучити керівний склад цивільного 

захисту школи, особовий склад підрозділів цивільного захисту, постійний склад 

працівників школи, учнів 2-11 класів. 

3. Призначити загальношкільну комісію з оцінювання проведення 

змагань, естафет, конкурсів під час Дня цивільного захисту у такому складі: 

Голова комісії - директор школи - _______________________, 

Заступник голови - посадова особа з питань цивільного захисту (керівник 

штабу) школи __________________. 

Члени комісії: 

заступник директора з навчально-виховної роботи __________________; 

учитель предмету «Захист Вітчизни» ______________________________; 

президент «Шкільної республіки» _________________ , учень 9-Б класу; 

підкомісія з проведення змагань та естафети з цивільного захисту: голова 

- вчитель фізичної культури ___________________________________________; 

члени підкомісії: 

член учнівського комітету - _________________, учениця 10-А класу, 

член учнівського комітету - _________________, учениця 9-Б класу. 

4. Посадовій  особі з питань цивільного захисту (керівник штабу) школи 

________________________: 

4.1. Розробити та представити на затвердження План підготовки та 

проведення «Дня цивільного захисту». 

До 01 березня 20__ року 

4.2. Розробити та представити на затвердження План проведення Дня 

цивільного захисту. 

До 10 березня 20__ року 

4.3. Розробити суддівську документацію разом з членами комісії, 

ознайомити членів підкомісії з порядком проведення змагань, естафет, 

вікторин, конкурсів. 

До ___ ____________ 20__ року 

5. __________________, завідувачу господарства, забезпечити підрозділи 

цивільного захисту необхідним майном і підготувати територію школи для 

опрацювання нормативів з цивільного захисту, проведення змагань. 

До ___ ____________ 20__ року 

6. Посадовій  особі з питань цивільного захисту (керівнику штабу) школи 

______________ підготувати навчально-матеріальну базу ЦЗ школи до 

проведення Дня цивільного захисту. 

До ___ ____________ 20__ року. 
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7. Класним керівникам 2-11 класів: 

7.1. Довести до відома учнів цілі та завдання Дня цивільного захисту, 

провести бесіди щодо правил безпеки під час проведення Дня цивільного 

захисту та про порядок евакуації зі школи при надзвичайній ситуації. 

До ___ ____________ 20__ року 

7.2. Розглянути питання вміння користуватися засобами індивідуального 

захисту в разі надзвичайних ситуацій. 

До ___ ____________ 20__ року 

за графіком виховних годин 

8. Організацію управління і зв’язку в ході проведення заходу покласти на 

керівника штабу.  

9. Імітацію вогнищ, осередків ураження підготувати і провести  

помічнику з імітації. На період підготовки і проведення Дня цивільного захисту 

створити імітаційну команду (групу) у складі _____ осіб із 

__________________. 

Начальником імітаційної команди (групи) призначити 

______________________. У розпорядження команди (групи) виділити 

________ імітаційних засобів.  

10. Усім учасникам суворо дотримуватися  правил безпеки при підготовці 

та в ході Дня цивільного захисту. 

11. Готовність до Дня цивільного захисту — _____________.   

12. Наказ довести до учасників Дня цивільного захисту в частині, що їх 

стосується. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Директор школи    _____________         __________________________     
                                 (підпис)                                         (ініціали, прізвище)       
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Додаток 4 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ________________ загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № ___  

________________ міської ради Луганської області  

______________   ________________________ 
          (Підпис)                                                  (ПІБ) 

«____» __________ 20__ р. 

ПЛАН 

підготовки Дня цивільного захисту у ________________ загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № ___ 

№ з/п Заходи 
Час та 

місце проведення 

Хто 

проводить 

Відмітка 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

1. 

Розгляд на засіданні педагогічної Ради питання про стан цивільного захисту в 

школі, вивчення нормативних документів Міністерства освіти України, області, 

району, міста з питань підготовки учнів згідно з програмами  «Основ здоров’я» та 

«Захист вітчизни» 

Каб. № ___ 

Директор школи,  

посадова особа з 

питань цивільного 

захисту 

 

2. 

Відпрацювання порядку і послідовності проведення Дня цивільного захисту з його 

організаторами, членами комісії та підкомісії. 

До _____ 20__ р. 

Каб. № 2, 

територія школи 

Директор школи та  

відповідальні особи 

 

3. 

Визначення складу учасників (гостей), які залучаються та запрошуються для 

підготовки та проведення (участі) Дня цивільного захисту. Призначення 

відповідальних за їх зустріч та супроводження. 

До _____20__ р. 
Директор школи, 

класні керівники 

 

4. 

Залучення до проведення Дня цивільного захисту громадських організацій, 

фахівців міських курсів НМЦ ЦЗ та БЖД, організацій з екології та захисту 

навколишнього середовища. 

До _____20__ р. 

Посадова особа з 

питань цивільного 

захисту 

 

5. 

Інструкторсько-методичне заняття членів комісії та підкомісії з вивчення 

суддівської документації, корегування плану проведення Дня цивільного захисту   

До _____20__ р. 

Директор школи,  

посадова особа з 

питань цивільного 

захисту, вчитель 

фізкультури та 

предмету «Захист 

Вітчизни» 

 



№ з/п Заходи 
Час та 

місце проведення 

Хто 

проводить 

Відмітка 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

6. 

Розробка суддівських документів та особистих планів (пам’яток) для членів журі, 

класних керівників з проведення змагань, естафет та конкурсів 

До _____20__ р. 

посадова особа з 

питань цивільного 

захисту, члени 

комісії, класні 

керівники 

 

7. 

Зустріч з представниками ДСНС 

До _____20__ р. 

Представники 

ДСНС України в 

Луганській області 

 

8. 

Організація та здійснення контролю за якістю занять згідно з програмою «Основи 

здоров’я» та «Захист Вітчизни» 
До _____20__ р. 

Директор школи, 

посадова особа з 

питань цивільного 

захисту 

 

9. 

Семінар вчителів та технічного персоналу з основних тем з питань цивільного 

захисту підготовки працівників навчального закладу 
До _____20__ р. 

Директор школи,   

посадова особа з 

питань цивільного 

захисту 

 

10. 

Перевірка та підготовка майна цивільного захисту для проведення Дня цивільного 

захисту 

До _____20__ р. 

Посадова особа з 

питань цивільного 

захисту,  заступник 

начальника 

цивільного захисту 

з матеріально-

технічного 

забезпечення 

 

11. 

Організація та перевірка засобів протипожежного захисту та способів оповіщення 

про пожежу, надзвичайну ситуацію 

До _____20__ р. 

Заступник 

начальника 

цивільного захисту 

з матеріально-

технічного 

забезпечення  

 

 

12. 

Підготовка матеріалів для надання першої медичної допомоги для зупинення 

кровотечі та при переломах та вивихах. 
До _____20__ р. Класні керівники 
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№ з/п Заходи 
Час та 

місце проведення 

Хто 

проводить 

Відмітка 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

13. 

Проведення заходів з пропаганди цивільного захисту та життєдіяльності людини: 

Виступ по шкільному радіовузлу педагогів, фахівців цивільного захисту за 

тематикою: 

«Радіаційна безпека»; 

«Навколишнє середовище та людина»; «Надзвичайні ситуації»;  

«Пожежна безпека».  

Висвітлення заходів цивільного захисту у стінній пресі, доповідях, бесідах та інше 

До _____20__ р. 

Директор, посадова 

особа з питань 

цивільного захисту, 

класні керівники, 

завідувач 

бібліотеки, 

заступник 

начальника 

цивільного захисту 

з матеріально-

технічного 

забезпечення, 

заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи 

 

14. 

Підготовка місця для огляду засобів цивільного захисту та пожежної безпеки: 

захисту органів дихання та шкіри, приладів радіаційної та хімічної  розвідки, 

макетів вибухово-небезпечних предметів, засобів пожежогасіння та іншого 

приладдя. 

До _____20__ р. 

Директор, посадова 

особа з питань 

цивільного захисту, 

заступник 

начальника 

цивільного захисту 

з матеріально-

технічного 

забезпечення, 

заступники 

директора з 

навчально-виховної 

роботи 

 

15. 

Налагодження технічних засобів навчання та засобів пропаганди заходів 

цивільного захисту та захисту населення. 

-  
До _____20__ р. 

Директор, посадова 

особа з питань 

цивільного захисту, 

класні 

 



 35 

№ з/п Заходи 
Час та 

місце проведення 

Хто 

проводить 

Відмітка 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

керівники, 

заступник 

начальника 

цивільного захисту 

з матеріально-

технічного 

забезпечення, 

заступники 

директора з 

навчально-виховної 

роботи 

16. 

Організація у шкільній бібліотеці виставок книжок, брошур, альбомів з тематики 

«Цивільний захист та захист населення», «Надзвичайні ситуації та дії населення 

під час них», «Людина в екстремальних ситуаціях», «Людина та навколишнє 

середовище», «Запобігти, врятувати, допомогти», «Знай та вмій», «Пожежна 

безпека у вашому житті».   

Підготовка наочної агітації, плакатів, схем та пам’яток щодо дій під час 

надзвичайних ситуацій, які необхідні для проведення заходів Дня цивільного 

захисту. 

До _____20__ р. 

Директор, посадова 

особа з питань 

цивільного захисту, 

класні 

керівники, 

завідувач 

бібліотеки, 

заступник 

начальника 

цивільного захисту 

з матеріально-

технічного 

забезпечення, 

заступники 

директора з 

навчально-виховної 

роботи  

 

17. 

Удосконалення навчально-матеріальної бази школи:   

- підготовка  місця для змагань з питань цивільного захисту. 

- оновлення кабінету «Захисту Вітчизни». 

- ремонт наявного майна цивільного захисту 

До _____20__ р. Заступник 

начальника 

цивільного захисту 

з матеріально-

технічного 
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№ з/п Заходи 
Час та 

місце проведення 

Хто 

проводить 

Відмітка 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

забезпечення, 

цивільного захисту, 

класні керівники 

 

 

Посадова особа з питань ЦЗ   ________         ___________________ 
                                                             (підпис)                                       (ПІБ) 
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Додаток 5 

ПОГОДЖЕНО  

Керівник територіального органу  

управління освітою 

 

__________  _____________________ 
       (підпис)                      (ініціали, прізвище) 

«___» __________________ 20___р. 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ________________ загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № ___  

________________ міської ради Луганської області  

______________   ________________________ 
          (Підпис)                                                  (ПІБ) 

«____» __________ 20__ р. 

 

ПЛАН 

проведення Дня цивільного захисту у ________________ загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № ___ 

 

№ з/п Заходи 
Час та 

місце проведення 

Хто 

проводить 

Відмітка 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

1. 
Збір керівного складу цивільного захисту школи.  __ год. ___ хв. 

_______20__ р. 

Директор  

2. 

Доповіді керівного складу цивільного захисту школи, посадової особи з питань ЦЗ 

(керівника штабу) про готовність постійного складу та формувань ЦЗ до 

проведення заходів згідно  плану Дня цивільного захисту 

__ год. ___ хв. 

_______20__ р. 

Керівний склад 

цивільного захисту,  

посадова особа з 

питань цивільного 

захисту 

 

3. 

Відкриття Дня Цивільного захисту, проведення загальношкільної лінійки за участю 

представників органів цивільної захисту, органів освіти, шефів, ветеранів, батьків. 

з__ год. ___ хв. 

до __ год. __ хв. 

_______20__ р. 

Директор, посадова 

особа з питань 

цивільного захисту, 

заступники 

директора з 

навчально-виховної 

роботи 

 

4. 

Практичне закріплення учнями теоретичного матеріалу щодо дій при виникненні 

надзвичайних ситуацій та пожеж: 

- відкриті уроки та виховні години за тематикою цивільного захисту; 

- відкриті уроки в рамках вивчення предметів «Основи здоров’я» та «Захист 

Вітчизни»; 

- використання найпростіших засобів захисту органів дихання та шкіри, практичне 

заняття із засобами протипожежного захисту; 

з__ год. ___ хв. 

до __ год. __ хв. 

_______20__ р. 

Вчителі,  класні 

керівники 
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№ з/п Заходи 
Час та 

місце проведення 

Хто 

проводить 

Відмітка 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

- проведення вікторин та естафет в класах згідно з тематикою навчальних програм; 

- практичні заняття з виконанням нормативів цивільного захисту та пожежної 

безпеки.  

5. 

Випуск радіогазети, присвяченої до Дня цивільного захисту Зустріч учнів 9-10 

класів з представниками ДСНС,  ознайомлення з новітніми засобами захисту 

органів дихання та шкіри, бесіда за темою «Вибухонебезпечні предмети». Огляд-

конкурс стіннівок, малюнків, плакатів на тему «Дії населення та захист людини в 

надзвичайних ситуаціях». 

з__ год. ___ хв. 

до __ год. __ хв. 

_______20__ р. 

Заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи, класні 

керівники 

 

6. 

Робота керівного складу ЦЗ школи, керівника штабу згідно ввідної «Ураган». з__ год. ___ хв. 

до __ год. __ хв. 

_______20__ р. 

Посадова особа з 

питань цивільного 

захисту 

 

7 

Робота керівника штабу, формувань цивільного захисту школи згідно ввідної 

«Пожежа»: 

з__ год. ___ хв. 

до __ год. __ хв. 

_______20__ р. 

Посадова особа з 

питань цивільного 

захисту 

 

- гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних засобів 

пожежогасіння; 

Командир ланки 

пожежогасіння 

 

- надання першої невідкладної медичної допомоги потерпілим; Санітарна ланка  

- проведення евакуації при пожежі; Посадова особа з 

питань цивільного 

захисту 

 

- взаємодія з пожежно-рятувальними підрозділами Директор  

- взаємодія з підрозділами екстреної медичної допомоги. Директор  

8. 

Доведення інформації про хід заходів Дня цивільного захисту через: 

- коментування етапів проведення заходу; 

- листки-блискавки, фотогазети, стіннівки; 

- радіовузол; 

- шкільний сайт. 

  ___.______.20__ Заступник 

директора з 

навчально-виховної 

роботи, посадова 

особа з питань 

цивільного захисту 

 

Підсумки Дня цивільного захисту  

1. 

Збір педагогічного складу і учнів на лінійку для підведення підсумків Дня 

цивільного захисту та оголошення за його підсумками наказу 

___.______.20__ Директор, 

посадова особа з 

питань цивільного 
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№ з/п Заходи 
Час та 

місце проведення 

Хто 

проводить 

Відмітка 

про 

виконання 
1 2 3 4 5 

захисту 

2. 

Вручення призів, пам’ятних подарунків, грамот та сувенірів переможцям окремих 

етапів заходів цивільного захисту. 

___.______.20__ Директор, 

посадова особа з 

питань цивільного 

захисту 

 

3. 

Підсумки проведення Дня цивільного захисту з керівним складом цивільного 

захисту, педагогічним колективом  школи та доведення завдань щодо питань з 

охорони життя та здоров’я учнів у новому навчальному році. 

___.______.20__ 

Директор 

 

4. 

Підготовка звіту про організацію проведення Дня цивільного захисту ___.______.20__ Директор, 

посадова особа з 

питань цивільного 

захисту 

 

 

 

Посадова особа з питань ЦЗ   ________         ___________________ 
                                                             (підпис)                                       (ПІБ) 
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Додаток  6 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ________________ загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № ___  

________________ міської ради Луганської області  

______________   ________________________ 
          (Підпис)                                                  (ПІБ) 

«____» __________ 20__ р. 

 

ГРАФІК 

проведення Дня цивільного захисту у ________________ загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № ___ 

 

Найменування етапів 

проведення Дня 

цивільного захисту за 

часом 

Заходи цивільного захисту та військово-патріотичного виховання 

Керівний та постійний 

склад 

1 вікова група 2 вікова група 3 вікова група 

2  

кл. 

3  

кл. 

4  

кл. 

5  

кл. 

6  

кл. 

7  

кл. 

8  

кл. 

9  

кл. 

10 - 11 

кл. 

І-й етап 

7.45-7.55 
Збір керівного складу  

8.00-8.15 
Інформація про заходи 

Дня цивільного захисту  
Збір постійного складу та учнів на загальношкільну лінійку 

8.20- 8.35 Урочиста лінійка. Відкриття Дня Цивільного захисту в навчальному закладі 

ІІ-й етап 

Проведення планових 

занять 

9.45-10.30 

1-й урок 

Контроль проведення 

відкритих уроків тощо 

Проведення: 

- відкритих уроків та виховних годин за тематикою 

цивільного захисту; 

- відкритих уроків в рамках вивчення предметів 

«Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни»; 

 

Проведення відкритого уроку 

за тематикою «Медико-

санітарна підготовка» 

11.30-11.40 

перерва 
 Прослуховування радіогазети, присвяченої Дню цивільного захисту 
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Найменування етапів 

проведення Дня 

цивільного захисту за 

часом 

Заходи цивільного захисту та військово-патріотичного виховання 

Керівний та постійний 

склад 

1 вікова група 2 вікова група 3 вікова група 

2  

кл. 

3  

кл. 

4  

кл. 

5  

кл. 

6  

кл. 

7  

кл. 

8  

кл. 

9  

кл. 

10 - 11 

кл. 

11.40-12.25 

2-й урок 

 

Презентація документів з 

організації і проведення 

Дня цивільного захисту 

Ознайомлення з новітніми 

засобами захисту органів 

дихання та шкіри 

Заняття за розкладом 
Зустріч з представниками ДСНС  

та ветеранами 

12.25-12.40 

перерва 

Надання допомоги 

структурним підрозділам 
 

Ознайомлення з новітніми засобами 

захисту органів дихання та шкіри 

12.45-13.30 

3-й урок 

Огляд стінних газет, 

плакатів 

Вікторини за тематикою 

«Основ здоров’я» 

Виступ агітбригади – членів 

ДЮП 
Воєнізована естафета 

13.30-13.40 

перерва 
Дії за сигналом «УВАГА ВСІМ» та словесної інформації 

 

ІІІ-й етап 

Дії керівного складу 

цивільного захисту 

школи щодо 

запобігання виникнення 

надзвичайної ситуації 

(штормове 

попередження) 

з 13.40 

Заслуховування керівного 

складу щодо готовності до 

дій, оцінка стану та 

прийняття рішення 

(доведення наказу) 

Герметизація приміщень школи. 

 

ІІІ-й етап 

Дії постійного складу 

при виникненні 

надзвичайної ситуації 

(пожежа)  

з 14.00 

Прийняття рішення на 

евакуацію 

Протипожежні заходи. Евакуація учнів та постійного складу. 

Робота підрозділів цивільного захисту за своїм призначенням 

ІІІ-й етап 

Дії учнів та постійного 

складу при евакуації 

з 14.10 

Робота членів комісії з 

питань евакуації 
Переміщення в місце тимчасового розміщення 
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Найменування етапів 

проведення Дня 

цивільного захисту за 

часом 

Заходи цивільного захисту та військово-патріотичного виховання 

Керівний та постійний 

склад 

1 вікова група 2 вікова група 3 вікова група 

2  

кл. 

3  

кл. 

4  

кл. 

5  

кл. 

6  

кл. 

7  

кл. 

8  

кл. 

9  

кл. 

10 - 11 

кл. 

ІІІ-й етап 

 

Керування заходами, що 

проводяться в 

позаурочний час 

Огляд роботи рятівників, техніки ДСНС 

ІV-й етап 

Підведення підсумків 

Дня цивільного захисту 

Загальний розбір, доведення наказу директора школи 

 

 

Посадова особа з питань ЦЗ   ________         ___________________ 
                                                             (Підпис)                              (ПІБ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7 

 

 
 

ВІДДІЛ ОСВІТИ _________________ МІСЬКОЇ РАДИ 

 ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

____________________ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА  

І- ІІІ СТУПЕНІВ №___ 

________________ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 

 

 « ___» _______ 20 __ року                                                                 № _____ 

 

Про підсумки проведення  

Дня цивільного захисту 

 

Відповідно до вимог керівних документів та Плану «___» ___________  

20__ р. був проведений День цивільного захисту. У підготовці і проведенні 

його взяли участь учні 2-11 класів, учителі школи, технічний персонал.  

У ході проведення Дня цивільного захисту були організовані виставки 

приладів радіаційного і хімічного спостереження, індивідуальних засобів 

захисту, стенд щодо дій учнів у надзвичайних ситуаціях, випущені стінні 

газети, проведені відкриті уроки у ___________ класах. Юнаки 10 – 11 класів 

проводили тренування у виконанні нормативів № 2 і № 3, дівчата змагалися з 

медико-санітарної підготовки. 

Особливий інтерес у учнів 2-3 класів викликали заняття, проведені 

учнями ___ класів ______________________ з використання індивідуальних 

засобів захисту (і т.п.). 

На високому організаційному і методичному рівні пройшли заняття,  

підготовлені учителями ______________________________. 

Певну допомогу у підготовці уроків до Дня цивільного захисту надала 

виставка методичної літератури, яка була організована під керівництвом 

завідуючої бібліотекою ______________________. 

Визнати задовільними підготовку і проведення тренування з евакуації і 

гасіння умовної пожежі на об’єкті. 

Високу підготовленість показали формування цивільного захисту, які 

готові діяти за ввідними. 

З кращого боку  проявила себе санітарна ланка, до складу якої увійшли 

_______________. 
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Разом з тим виявилася низка недоліків: 

- перевищення часу збору керівного складу цивільного захисту за 

сигналом «ЗБІР!» на 10 хвилин; 

- у деяких класах не було комплектів індивідуальних засобів захисту, 

виготовлених силами учнів; 

-  недостатньо використовувалася наочна агітація, навчальна література; 

- дії деяких співробітників призвели до того, що вони виявились 

заблокованими у приміщеннях. 

Недостатньо проводилися практичні заняття з правил користування 

індивідуальними засобами захисту. 

З метою поліпшення справ у підготовці навчального закладу до 

практичних дій учасників навчально-виховного процесу у заходах цивільного 

захисту 

 

Н А К А З У Ю: 

1. За високу готовність і організоване проведення Дня цивільного захисту 

оголосити подяку _________________. 

2. За активну участь у проведенні занять і показ індивідуальних засобів 

захисту оголосити подяку учням _______ класів:  

_________________________; 

_________________________. 

У подальшому практикувати залучення учнів ____ класів до проведення 

уроків, тренувань з цивільного захисту. 

3. Посадовій особі з питань цивільного захисту навчального закладу 

______________ до «___» ______ 20__ р. розробити План усунення виявлених 

недоліків у підготовці навчального закладу до практичних дій учасників 

навчально-виховного процесу у заходах цивільної захисту, внести необхідні 

зміни до Плану реагування на надзвичайні ситуації навчального закладу. 

 

 

Директор школи          ______________                          ___________________ 
                                                   (Підпис)                                                       (ПІБ) 
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Додаток 8 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Директор ________________ загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № ___  

________________ міської ради Луганської 

області  

_______________________   
«____» _____________ 20 __ року     

 

ПЛАН 

усунення недоліків, виявлених під час проведення Дня цивільного захисту 

на _________________ 
 

№ 

з/п 

Недоліки 

виявлені на Дні 

цивільного 

захисту 

Заходи щодо усунення недоліків 
Дата 

усунення 

Відповідальні 

виконавці 

1

1 

Перевищення часу 

збору керівного 

складу цивільного 

захисту за 

сигналом „ЗБІР!” 

на 10 хвилин 

1. Провести нараду з керівним 

складом цивільного захисту щодо 

його дій при оповіщенні «ЗБІР!». 

2. Вивчення нормативно-правових 

документів щодо прав і обов’язків 

керівного складу цивільного 

захисту при виконанні заходів у 

надзвичайних ситуаціях. 

3. Проведення інструктивно-

методичного заняття щодо 

виконання заходів за сигналом 

«ЗБІР!». 

4. Проведення тренувань з 

керівним складом щодо дій за 

сигналом «ЗБІР!» 

  

2

2 

План реагування 

на надзвичайні 

ситуації 

навчального 

закладу потребує 

уточнення 

1. Уточнити План реагування на 

надзвичайні ситуації навчального 

закладу 

 

  

     

     

 

Відповідальна особа з питань ЦЗ            підпис                    ініціали, прізвище 
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Додаток 9 

ЗВІТ 

про проведення Дня Цивільного захисту 

у _____________________ загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № ____ 

____________________ міської ради 
 

На виконання наказу начальника відділу освіти ___________________ 

міської ради від «___» __________р. № ____ «Про підсумки підготовки Відділу 

освіти _____________________ міської ради з цивільного захисту у 20____ році 

й основні завдання на 20____ рік», наказу відділу освіти _________________ 

міської ради від «___» __________р. № ____ «Про підготовку та проведення 

Дня цивільного захисту у загальноосвітніх навчальних закладах та Тижня 

безпеки дитини», наказу по школі від «___» __________р. № ____ «Про 

підготовку та проведення Дня цивільного захисту в школі» та з метою 

забезпечення високого рівня організованості проведення заходів, «___» 

__________ р. в школі був проведений День цивільного захисту. 

 

Основною метою та завданнями Дня цивільного захисту були: 

- практична перевірка готовності школи 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; 

- формування свідомості дітей відчуття особистої та колективної безпеки, 

обов’язкового дотримання правил безпечної поведінки; 

- навчання керівного та начальницького складу цивільного захисту 

навчального закладу з організації та проведення заходів цивільного захисту. 

Для проведення Дня цивільного захисту залучались: 

- керівний, педагогічний склад та технічний персонал школи; 

- особовий склад формувань цивільного захисту; 

- учні 2 - 11 - х класів.  

 

Для проведення Дня цивільного захисту було розроблено План 

підготовки Дня цивільного захисту, План проведення Дня цивільного захисту 

та Графік проведення Дня цивільного захисту. У ході проведення Дня 

цивільного захисту всі заплановані заходи виконано. 

 

Під час підготовки до Дня цивільного захисту проведено ряд заходів: 

- переглянуті План реагування на надзвичайні ситуації та інші документи 

з питань цивільного захисту школи; 

- вивчені з адміністрацією школи, керівниками формувань і служб та 

працівниками у межах їх компетенції, нормативні,  розпорядчі  та плануючі 

документи з питань цивільного захисту; 

- розглянуті на службовій нараді стан цивільного захисту школи та 

завдання щодо підготовки Дня цивільного захисту; 
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- проведені інструктивно-методичні заняття з членами оргкомітету школи 

та головою підкомісії з підготовки суддівської документації з різних змагань та 

конкурсів; 

- 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. 

 

В День цивільного захисту проведені заходи:  

- загальношкільна радіо лінійка; 

- 5-Б клас – класна година «Захисти себе в надзвичайних ситуаціях» 

(класний керівник _______________________); 

- 4-В, 3-Б, 6-Б класи – практичне заняття на тему «Засоби захисту органів 

дихання» (провели учні 10-Б класу: __________________________________ 

_______________________________________________________________

__);  

- 9 – А клас – урок фізики «Іонізуюча дія радіоактивного 

випромінювання» (вчитель фізики _________________________); 

- 9 –В клас – на уроці інформатики перегляд відео «Аварія на ЧАЕС» 

(вчитель інформатики ___________________________) 

- 10 – А клас – класна година «Правила поведінки та дії в разі пожежі. 

Правила користування засобами пожежогасіння» (класний керівник 

________________________); 

- 4 – А клас – класна година «Скажімо наше тверде «НІ» всім пожежам на 

землі» (класний керівник _______________________); 

- 9-ті класи – урок української мови: диктант на тему «Поведінка людей 

при пожежі у лісі» (вчитель української мови ___________________); 

- виставка малюнків на тему «Захист людини у надзвичайних ситуаціях», 

2 – 11 класи; 

- виставка літератури з питань цивільного захисту в шкільній бібліотеці, 

відповідальні ____________________та ________________________; 

- виставка засобів індивідуального захисту, спецодягу, військових 

приладів радіаційної та хімічної розвідки. 

Заняття і тренування проводились без зриву навчальних занять, за 

рахунок перестановки і групування уроків. 

Учні, педагогічний колектив, за сигналом цивільного захисту «Увага, 

всім!» діяли грамотно і чітко. 

Разом з тим виявилася низка недоліків. Недостатньо використовувалася 

наочна агітація, навчальна література та практичні заняття з правил 

користування індивідуальними засобами захисту. 

Висновок: 
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Участь учнів, працівників школи в проведенні Дня цивільного захисту 

закріпило їх теоретичні знання та навчило діям в екстремальних ситуаціях 

щодо збереження життя, наданні допомоги потерпілим в разі потреби. 

 

Директор _________________ загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів  

№ ____ ________________ міської ради ________________ _______________ 

 

*- Разом зі Звітом подається фото- (відео) матеріали. Хід Дня цивільного захисту та його 

підсумки розміщуються на сайті навчального закладу. 
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Додаток 10 

 

ІМІТАЦІЯ  

на День цивільного захисту 

 

1. Імітація наслідків аварій, катастроф та стихійних лих є найважливішим 

заходом із забезпечення ефективності навчання, максимального наближення 

навчання формувань цивільного захисту до реальних умов осередків ураження 

та створення в особового складу більш повного уявлення про характер уражень 

суб’єктів господарювання і складності проведення всього комплексу 

рятувальних та інших невідкладних робіт. Вона повинна проводитися творчо, з 

урахуванням характеру наступних дій підрозділу та сприяти досягненню 

поставленої навчальної мети.  

Забороняється використовувати засоби імітації з метою створення 

зовнішнього ефекту. 

На тренуванні імітуються осередки ураження (зараження) небезпечними 

хімічними речовинами, осередки хімічного, бактеріологічного зараження та 

інші ділянки зараження, затоплення, пожеж, руйнувань, завалів. 

2. Імітація організовується і проводиться відповідно до Плану Дня 

цивільного захисту, з урахуванням особливостей суб’єктів господарювання, їх 

виробництва, а також узгоджується з діями підрозділів (при потребі) за місцем, 

часом та завданнями. 

При організації імітації на місцевості визначаються райони (ділянки) 

імітації, які мають збігатися з межами районів (ділянками) розіграшу дій 

підрозділів. 

Імітаційні поля та ділянки повинні забезпечувати безпеку і не 

обмежувати дії підрозділу. Навколо імітаційного поля створюється 

загородження, яке позначається червоними прапорцями. У нічний час на 

загородженні встановлюються ліхтарі з червоним світлом. 

До складу імітаційних команд призначається особовий склад, який 

пройшов підготовку, отримав практику роботи з імітаційними засобами і склав 

заліки із заходів безпеки. 

Головний району (об’єкта, ділянки) імітації призначається з числа 

керівного складу ЦЗ, а головний на полі – з числа підготовлених фахівців 

об’єкта. Головний району (об’єкта, ділянки) імітації підпорядковується 

помічнику керівника з імітації. 

3. Для імітації осередку ураження створюються ділянки, на яких 

відбудовуються напівзруйновані промислові та житлові будинки з вбудованими 

та тими, що стоять окремо, сховищами (укриттями), а для імітації аварій 

(зруйнувань, пошкоджень) на комунально-енергетичних мережах створюються 

пошкоджені ділянки ліній електропередач, водопроводу, газопроводу, 

каналізації, теплопостачання. 

4. Зараження місцевості «стійкими» небезпечними хімічними речовинами 

імітуються в межах визначених районів за допомогою імітаційних засобів. 
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«Нестійкі» небезпечні хімічні речовини імітуються підпаленням шашок 

нейтрального диму. 

Радіоактивне зараження об’єктів проводиться навчальним радіоактивним 

пилом, який наноситься на них за допомогою спеціальних комплектів, а 

зараження отруйними речовинами – навчальними рецептурами імітації 

отруйних речовин. 

Для позначення районів (осередків) бактеріологічного (біологічного) 

зараження використовуються знаки та прапорці коричневого кольору. 

5. За відсутності імітаційних засобів, зовнішні межі умовно зараженої 

ділянки місцевості позначаються табельними знаками огородження. 

6. Осередки пожеж імітуються за допомогою різноманітних паливно-

мастильних матеріалів, утилізованої гуми, будівельних відходів. 

Для влаштування завалів використовуються окремі елементи і 

конструкції будівель, які підлягають знесенню, а також різні відходи 

будівельних матеріалів. На ділянках, де проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт не планується, завали можуть позначатися відповідними 

знаками. 

Позначення зруйнованих шляхів, шляхових споруд, а також закритих для 

підрозділів, що навчаються, ділянок місцевості проводиться за допомогою 

виразно видимих знаків чи покажчиків з відповідними написами («Зруйнований 

міст» та ін.). 

7. Не можна розташовувати людей, які імітують постраждалих 

(статистів), у місцях руху техніки, роботи різних механізмів. 
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