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Про підсумки проведення «Дня цивільного 

захисту» та «Тижня безпеки дитини», 

об’єктових та протипожежних тренувань                     

у закладах освіти району 

 

 

На виконання Кодексу цивільного захисту України, наказу Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2016 року №1400 «Про затвердження 

Положення  про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, 

учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки 

життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», наказу 

Департаменту освіти Харківської міської ради від 22.02.2021 №34                          

«Про підсумки роботи Департаменту освіти з цивільного захисту у 2020 році               

та завдання на 2021 рік», наказів Управління освіти адміністрації 

Індустріального району Харківської міської ради від 23.02.2021 №22 «Про 

підсумки роботи Управління освіти   з цивільного захисту у 2020 році та 

завдання на 2021 рік», від 23.02.2021 №23 «Про підготовку та проведення 

«Днів цивільного захисту», «Тижнів безпеки дитини», «Тижнів знань з основ 

безпеки життєдіяльності» об’єктових та протипожежних тренувань», плану 

основних заходів Управління освіти адміністрації Індустріального району 

Харківської міської ради цивільного захисту на 2021 рік, згідно з графіками  

проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) по Управлінню освіти 

адміністрації Індустріального району Харківської міської ради та 

підпорядкованих закладів освіти, у квітні 2021 року в усіх  закладах загальної 

середньої освіти району були проведені «Дні цивільного захисту»,  

у травні 2021 року в усіх закладах дошкільної освіти - «Тижні безпеки 

дитини», а також об’єктові та протипожежні тренування у закладах освіти 

району. 
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У 2021 році показовий «День цивільного захисту» на базі ХСШ №75                          

та показовий семінар-практикум з проведення «Тижня безпеки дитини»  

на базі КЗ «ДНЗ № 193» через карантинні обмеження не відбулись. 

Основними завданнями «Днів цивільного захисту» в закладах загальної 

середньої освіти та «Тижнів безпеки дитини» в закладах дошкільної освіти є:  

- забезпечення високої готовності керівного складу та спеціалізованих 

ланок цивільного захисту до дій в надзвичайних ситуаціях, реального захисту 

учасників освітнього процесу і працівників від впливу факторів ураження при 

надзвичайних ситуаціях техногенного, природного та воєнного характеру, 

вдосконалення процесу управління під час виконання завдань цивільного 

захисту; 

- практична перевірка здатності учнів грамотно, чітко діяти для захисту 

свого здоров’я та життя у  надзвичайних ситуаціях; 

- виховання впевненості учнів в ефективності заходів з цивільного 

захисту, які проводяться в закладах загальної середньої освіти; 

- формування та розвиток в учнів високих морально-психологічних 

якостей, відваги, мужності, витримки, ініціативи, спритності при виконанні 

завдання ЦЗ. 

Враховуючи епідеміологічні обмеження, у зв’язку з встановленням  

у м. Харкові «червоного» рівня епідемічної небезпеки та організацією 

дистанційного навчання для учнів 5- 11 класів, «Дні цивільного захисту»                 

для учнів основної школи відбувалися дистанційно. У зв’язку  

з вищезазначеним об’єктові та протипожежні тренування у закладах 

позашкільної освіти, відповідно до затверджених графіків, не проведено. 

Під час проведення «Днів цивільного захисту» були задіяні педагогічні 

колективи, які є членами різних спеціалізованих ланок ЦЗ, а також учні                          

1-4 класів шкіл на етапі евакуації. 

Проведені уроки з програм «Основи здоров’я» в 1-4-х класах. Учні   

2-4- х класів продемонстрували вміння виготовляти та користуватись  

ватно-марлевими пов’язками для захисту органів дихання. 

За результатами проведених заходів всі класи випустили листівки, 

плакати, стіннівки, проведені  конкурси  на  кращі  роботи. Відповідна 

інформація висвітлена на сайтах закладів освіти.  

Спеціалізовані ланки пожежогасіння, санітарні пости та групи охорони 

громадського порядку продемонстрували свою роботу. 

Проведення евакуації показало здатність педагогічних колективів шкіл             

та закладів дошкільної освіти швидко і організовано евакуювати всіх  

учасників освітнього процесу з приміщення закладів освіти. 

Під час проведення об’єктових та протипожежних тренувань залучено 

така чисельних осіб: 

- закладів загальної середньої освіти  при проведенні «Днів цивільного 

захисту» - 6089 осіб, з них учнів – 5144 чол., педагогічних працівників – 661 

чол., інших працівників – 284 чол.; 
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- закладів дошкільної освіти при проведенні «Тижнів безпеки дитини»  

- 4023 осіб, з них вихованців – 3283 чол., педагогічних працівників  

- 296 чол., інших працівників – 444 чол. 

Основні цілі та завдання, які були поставлені перед керівним складом  

закладів загальної середньої освіти особистим складом спеціалізованих ланок 

ЦЗ, постійним складом учнів, виконані. 

На високому рівні пройшли «Дні цивільного захисту» в ЗЗСО №№ 26,75, 

119, 155, 168. 

Проведені навчання показали достатній рівень відповідальності 

посадових осіб з ЦЗ щодо організації проведення занять, підготовки 

особового складу спеціалізованих ланок ЦЗ до дій в умовах надзвичайних 

ситуаціях.  

На базі ЗДО №№ 400, 427, 438, 453, 463, працюють школи передового 

педагогічного досвіду з питань пожежної безпеки, охорони життя і здоров’я  

дітей від надзвичайних ситуацій. 

У методичних кабінетах  ЗДО №№ 150, 240, 268, 272, 378, 400, 407, 427, 

439, 453, 457, 463 оформлені куточки на допомогу вихователям з попередження 

дитячого травматизму. 

Вихователі ЗДО надають перевагу в освітньому  процесі бесідам, аналізу 

певних ситуацій, дидактичним і сюжетно-рольовим іграм. При цьому 

максимально використовуються  наочність, дитяча  художня література.                   

У кожній групі закладів дошкільної освіти є куточки  з пожежної безпеки, 

правил дорожнього руху, укомплектовано «тривожні валізи» на кожну дитину.  

У всіх закладах освіти проведені заходи щодо укриття дітей та 

відпрацювання дій педагогічних працівників під час умовної ситуації: 

«загроза затоплення тепломережі каналізаційними стоками». 

У КЗ «ДНЗ №427» та ХЗОШ №40 відпрацьовано розміщення дітей                  

у підвальних приміщення закладів освіти на випадок надзвичайної ситуації. 

На високому рівні пройшли «Тижні безпеки дитини» у ЗДО №№ 150, 

272, 400. 

Разом з тим були виявлені недоліки під час проведення «Днів цивільного 

захисту» та «Тижнів безпеки дитини» в закладах освіти, а саме: 

- недостатньо використана на заняттях наочність, технічні засоби               

та тематична навчальна література, можливості інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

- кількість ватно-марлевих пов’язок не відповідає кількості дітей                     

та працівників закладів освіти; 

- недостатня кількість настільно друкованих ігор та атрибутів для творчих 

ігор. 

У ході проведення «Днів цивільного захисту» в закладах загальної 

середньої освіти та «Тижнів безпеки дитини» в закладах дошкільної освіти 

району проводився огляд-конкурс з навчально-матеріальної бази цивільного 

захисту. Переможцем визнано Харківську гімназію №163 Харківської міської 

ради Харківської області. 
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На підставі вищезазначеного 

 

НАКАЗУЮ:       

 

1. Головному спеціалісту Управління освіти Дворник О.М.: 

1.1.Організовувати роботу закладів освіти щодо проведення «Днів 

Цивільного 

захисту», «Тижнів безпеки дитини», «Тижнів знань з основ безпеки 

життєдіяльності», а також об’єктових та протипожежних тренувань. 

Вересень-жовтень 2021 року 

Квітень-травень 2022 року 

1.2. Тримати під контролем проходження курсів підвищення кваліфікації 

посадових осіб з питань ЦЗ закладів освіти та командирів спеціалізованих 

ланок цивільного захисту закладів освіти. 

Згідно з графіком 

2. Керівникам закладів освіти: 

2.1.Продовжити роботу з ЦЗ, спрямовану на підвищення якості 

теоретичних знань та практичних дій в умовах надзвичайних ситуацій.  

                                                               Постійно 

2.2. Продовжити роботу щодо покращення матеріально – технічного 

стану  з питань  ЦЗ.  

                                                                                                 Постійно 

2.3. Направити на обласні курси підвищення кваліфікації посадових осіб  

з питань ЦЗ закладів освіти, на міські курси – командирів  спеціалізованих 

ланок цивільного захисту. 

                                                                                                 Згідно з графіком  

2.4. Проводити об’єктове та протипожежне тренування з учнями, 

вихованцями, педагогічними працівниками та технічним персоналом закладів 

освіти. 

Вересень-жовтень 2021 року 

Квітень-травень 2022 року 

2.5.Виготовити достатню кількість  ватно-марлевих пов’язок, яка буде 

відповідати кількості дітей, які навчаються (виховуються) у закладах освіти. 

До 15.09.2021 

3. Директору Харківської гімназії №163 Харківської міської ради 

Харківської області Тарасовій В.Г. підготувати навчально-матеріальну базу                 

з питань цивільного захисту для участі у міському огляді-конкурсі серед 

організацій, установ та підприємств на кращу навчально-матеріальну базу                    

з питань цивільного захисту  

Жовтень-листопад 2021 року 

4. Головному спеціалісту Управління освіти Паламар Д.Л. розмістити цей 

наказ на сайті Управління освіти. 

                                                                                                   До 20.06.2021 
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5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника Управління освіти Грицун Н.О.  

 

 

 

Начальник Управління освіти      О.Л. ЗБИЦЬКА 

 

 
З наказом ознайомлені: 

 

№ з.п. Назва посади ПІБ Підпис 
Дата 

ознайомлення 

1. 
Заступник начальника Управління 

освіти 
Грицун Н.О.   

2. 
Головний спеціаліст Управління освіти 

 
Дворник О.М.   

3. 
Головний спеціаліст Управління освіти 

 
Паламар Д.Л.   

 

 

 

 
Дворник                                                                                                                                         Грицун 


