
День цивільного захисту та об’єктового тренування 
 

Щоб навчити дітей діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення 

надзвичайних ситуацій, 7 травня 2021 року у Кобилецько-Полянському закладі загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів проводився День цивільного закладу. Основна мета заходів 

цього дня – перевірка здатності працівників та учнів грамотно й чітко діяти під час 

виникнення надзвичайних ситуацій, уміння убезпечити своє життя і здоров’я, вироблення 

практичних навичок дій за сигналами оповіщення, а також формування і розвиток у 

школярів таких  морально-психологічних  якостей, як:  мужність,  витримка, ініціатива,  

здатність  до  взаємної  виручки,  готовність допомогти  під  час  небезпеки.  

День цивільного захисту розпочався  збором  керівного  і  командного  складу, 

уточненням  та  доведенням  до  виконавців  дій  у  разі  виникнення  надзвичайних  

ситуацій,  перевірки оснащеності, укомплектованості формувань ЦЗ,  

а  також  проведенням  перевірки  готовності  формувань  до  дій  за  

призначенням.  

На першому уроці проводилися заходи з пропаганди цивільного 

захисту, безпеки життєдіяльності людини: 

- хвилинки дискусії «Навколишнє середовище і людина» - у 1-4 

класах; 

- бесіда «Основи поведінки учнів у надзвичайних ситуаціях» - у 5-9 

класах; 

- диспут «Надзвичайні ситуації, їх види, дії під час їх виникнення» - 

у 10-11 класах. 

О 09.30 за сигналом «Увага всім!» була  проведена  повна  

евакуація  всіх  учасників освітнього, де учні, члени  

педколективу та робітники навчального закладу про-

демонстрували обізнаність і підготовку з цивільного захисту 

населення на випадок надзвичайних ситуацій. Після цього 

вчитель фізичної культури Шорбан Петро Петрович на 

заздалегідь підготовленому майданчикові продемонстрував 

прийоми використання протипожежних засобів, зокрема – вогнегасника. 

Учителі образотворчого мистецтва (Тафійчук В.Ю.), основ здоров’я (Ворохта М.В.), 

фізики (Колач Н.І.) у цікавій та змістовній формі провели відкриті уроки: «Навколишнє 

середовище і людина» у 6-А класі, «Подорож у країну БЖД» у 5-А класі, «Ядерний 

реактор. Атомна енергетика України» у 9-А класі.  

 

 

 



На уроках української мови школярі писали диктанти: учні 5-

6-х класів  - диктант «Правила поведінки і дії населення при 

пожежі», учні 7-8-х класів – диктант «Заходи обережності під час 

ліквідації наслідків стихійного лиха», учні 11 класу – диктант «Що 

треба знати про надзвичайні ситуації». 

Протягом дня школярі мали змогу переглянути навчальні 

відеофільми «Цивільний захист», «Людина в екстремальних ситуаціях», «Мирний атом» 

на уроках інформатики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вчителі початкових класів та вчитель образотворчого мистецтва Тафійчук В.Ю. 

провели огляд-конкурс і організували у 1-4-х класах виставку малюнків на тему: «Вогонь 

– друг або ворог». 19 учнів 5-7-х класів приймали участь у конкурсі малюнків на тему: 

«Екологічні проблеми сучасності».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учні старших класів практично ознайомилися із 

застосуванням протигазів та індивідуальних захисних 

костюмів під  керівництвом вчителя  курсу «Захист України» 

Поповича М.М., а дівчата 10-11-х класів продемонстрували 

практичні дії при наданні першої домедичної допомоги.  

Для учнів 10-х класів вчителем основ медичних знань 

Ясінчак М.В. проведено тренінгове заняття «Надання першої 

медичної допомоги при різних видах ураження», на яких 

старшокласники обговорювали основні завдання ЦЗ щодо 

захисту громадян під час надзвичайних ситуацій, ознайомилися 

з різними видами ураження та вчилися надавати першу 

медичну допомогу потерпілим. 

На  6-8-х  уроках у 1-10-х класах були  проведені виховні 

години, години спілкування, конференції, конкурси, вікторини, 

брейн-ринги, змагання, на яких класні керівники розповіли дітям 

про необхідність дотримання правил пожежної безпеки в побуті, 

під час подорожі до лісу та про небезпеку, яку несуть у собі 

вибухові знахідки, план дій під час радіаційної небезпеки, про 

правила поведінки на водоймах, екологічні та терористичні 



загрози. Закликали школярів захищати природу та оберігати довкілля, практично 

перевіряли готовність правильно діяти при загрозі чи виникненні надзвичайних ситуацій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Також учні 10-х та 11-го класів приймали участь у військово-патріотичній естафеті 

«Багато знати – вміло діяти», яка включала елементи виконання нормативів і контрольних 

завдань за програмою «Цивільний захист». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День цивільного захисту проводився  без  порушень  навчального  процесу. Учні і 

вчителі продемонстрували добру обізнаність і підготовку з безпечної поведінки населення 

на випадок надзвичайних ситуацій. Усі переконалися в тому, що отримані знання можуть 

знадобитися у повсякденному житті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                       Бережіть себе! 


