
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 

08 травня 2013 року                  м.Здолбунів        № 112 

 

Про підготовку і проведення  

Дня Цивільного захисту в  

навчальних закладах району 

 

  Відповідно до Положення про функціональну підсистему „Освіта і наука 

України” єдиної державної системи цивільного захисту України, затвердженого 

наказом начальника Цивільного захисту Міністерства освіти і науки від 03 

вересня 2009 року № 814, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 28 листопада 2012 року № 952-р «Про затвердження плану 

основних заходів цивільного захисту на 2013 рік», розпорядження голови 

облдержадміністрації від 20 грудня 2012 року № 756 «Про план основних 

заходів цивільного захисту Рівненської області на 2013 рік», розпорядження 

голови райдержадміністрації від 04 січня 2013 року № 4 «Про план основних 

заходів цивільного захисту Здолбунівського району на 2013 рік», наказу 

управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 14 

січня 2013 року № 19 «Про результати виконання Плану заходів цивільного 

захисту у 2012 році та затвердження заходів на 2013 рік», наказу відділу освіти 

від 21 січня 2013 року № 19  «Про результати виконання плану заходів 

цивільного захисту у 2012 році та затвердження заходів на 2013 рік»,  

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Провести до 24 травня 2013 року в навчальних закладах району «День 

цивільного захисту» 

І. Основними цілями  «Дня Цивільного захисту» визначити: 

 практичну перевірку здатності учнів грамотно і чітко діяти у надзвичайних 

ситуаціях для захисту свого здоров'я та життя; 

• виховання впевненості учнів у ефективності заходів, які проводяться 

цивільним захистом; 

• формування та розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей, 

відваги, мужності, витримки, ініціативи, спритності, самовідданості при 

виконанні завдань цивільного захисту.  

2.Головними завданнями «Дня Цивільного захисту» вважати: 

• удосконалення учнями та педколективом своїх теоретичних знань та 

практичних навичок при діях у екстремальних умовах; 

• практична перевірка здатності учнів діяти за сигналами оповіщення ЦЗ, 



користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; 

• навчання керівного та командного складу ЦЗ школи при проведенні заходів 

цивільного захисту. 

3. До участі в «Дні Цивільного захисту» залучати: 

• керівний та командно-навчальний склад Цивільного захисту; 

• особовий склад невоєнізованих формувань ЦЗ; 

• весь постійний склад та учнів 1 -11 класів.  

4. Призначити комісію з проведення   «Дня Цивільного захисту». 

7. Провести класні збори «Про завдання учнів з правил безпеки в період 

проведення «Дня Цивільного захисту»  

8. Під час проведення Дня цивільної захисту провести уроки, практичні заняття, 

вікторини за тематикою згідно з додатком.  

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу         Бондарчук В.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до наказу відділу освіти 

Здолбунівської районної  

державної адміністрації  

 08.05.2013 № 112 

 

Тематика уроків, практичних занять, вікторин  

під час проведення «Дня Цивільного захисту» 

1-4 КЛАСИ 

І. Сигнали оповіщення. 

2. Надзвичайні ситуації. 

3. Порядок дій в екстремальних ситуаціях. 

4. Засоби захисту органів дихання та шкіри. 

5. Захисні споруди. 

6. Основи радіаційної гігієни. 

7. Дії в умовах загрози радіоактивного забруднення. 

8. Використання підручних засобів та індивідуального одягу для того, щоб запобігти попаданню 

радіонуклідів до організму. 

9. Правила пожежної безпеки в домі, у школі. 

10.Евакуація з приміщень у разі виникнення пожежі. 

11 .Дії учнів при пожежі.  

12.0сновні правила безпеки при використанні побутових нагрівальних, електричних та газових 

приладів. 

5 КЛАС 

І .Елементарні поняття про радіацію, її види та властивості. 

2.Застосування джерел іонізуючого випромінювання у промисловості. 

3.Застосування іонізуючого випромінювання в сільському господарстві та харчовій 

промисловості. 

4.Правила безпечного користування газом. 

5.Попередження трагічних наслідків пожеж. 

6.Пожежна безпека в поводженні з легкозаймистими речовинами і матеріалами. 

6 КЛАС 

1.Захист від сучасних засобів масового ураження. 

2.3асоби індивідуального та колективного захисту населення. 

3.Можливі небезпечні ситуації, аварії, катастрофи, та захист від їх наслідків. Надання 

допомоги потерпілим. 

4.Виконання нормативів з одягання протигаза. 

5.Застосування джерел іонізуючого 

випромінювання в медицині та наукових дослідженнях.  

випромінювання в медицині та наукових дослідженнях. 6 .Первинні засоби пожежогасіння. 

7.Застосування первинних засобів пожежогасіння. 

8.Правила безпеки під час грози. 

7 КЛАС 

І .Дії учнів за можливих аварій, катастроф, стихійних лих і в інших надзвичайних ситуаціях. 

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

3.Надання само- і взаємодопомоги при ураженнях отруйними, радіоактивними речовинами, 

бактеріальними (біологічними) засобами. 

4.Радіація та її види. 

5.Техногенний та штучний радіаційний фони. 

6.Правила експлуатації нагрівальних приладів. 

7 .Первинні засоби пожежогасіння. 

8.Застосування первинних засобів пожежогасіння. 



9.Правила безпеки під час грози. 

 

8 КЛАС 

1.Іонізуюче випромінювання. 

2.Радіаційні ушкодження на різних рівнях. 

3.Біологічна дія іонізуючих випромінювань. 

4.Правила утримання і порядок застосування засобів первинного гасіння пожежі. 

9 КЛАС 

І .Наслідки опромінення. 

2.Медико-біологічний протипроменевий захист організму. 

3.Пожежна безпека електричних мереж. 

4.Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки. 

10 КЛАС 

І .Радіоекологія. 

2.Радіаційні аварії та їхні основні екологічні наслідки. 

З .Протирадіаційний захист населення 

4.Дії за сигналом «Радіаційна небезпека». 

5.Герметизація запасів води і продуктів харчування. 

6.Індивідуальний та груповий контроль випромінювання. 

7.3асоби індивідуального захисту. 

    8.Способи оповіщення пожежної охорони і населення про пожежу. Надання допомоги в 

рятуванні людей. Перша допомога потерпілим. 

9.Гасіння пожежі. 

11 КЛАС 

І .Вимір ядерних випромінювань. 

2.Принципи та норми радіаційної безпеки. 

3. Вимірювання дозиметричними приладами рівнів радіації на місцевості і усередині приміщень 

та будівель. 

4.Запобігання пожежам і захист від них. Використання первинних засобів гасіння пожежі.  

5 .Знаки безпеки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


