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До Дня Цивільного захисту 
 

Щоденник подій. 
 

3 квітня 2014 року у нашій школі було проведено показовий День Цивільного 

захисту. 

 

О 7 годині 45 хвилин призначений 

збір керівного і начальницького складу 

цивільного захисту, на якому 

заслухались доповіді начальника штабу 

цивільного захисту, вчителя предмета 

«Захист Вітчизни», керівників 

невоєнізованих формувань про 

готовність постійного складу та учнів до 

проведення заходів, які передбачені 

планом Дня Цивільного захисту. 

 

 

 

Відкриття Дня Цивільного захисту 

розпочалось о 8-й годині проведенням 

загальношкільної лінійки за участю 

представників адміністрації району, 

управління освіти адміністрації 

Орджонікідзевського району 

Харківської міської ради, районного 

відділу Державної служби з НС. 

 

 

 

О 8 годині 30 хвилин учасники 

ознайомилися з планом роботи, 

оглянули документацію, були 

присутніми на презентації «Система 

роботи навчального закладу  

з цивільного захисту». 
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Протягом дня вчителями початкових класів та вчителями-предметниками було 

проведено чотирнадцять відкритих уроків на тему «Населення та цивільний захист»,  

а саме: 

 

 

- урок-конференція з природознавства 

«Екологічні катастрофи та природні стихійні 

лиха» у 2-А класі (вчитель Тимошенко Л.М.); 

 

- інформаційний калейдоскоп 

«Надзвичайні ситуації природного характеру» 

у 2-Б класі (вчитель Перерва Н.В.); 

 

 

 

 

 

- практичне заняття на тему «Засоби 

захисту органів дихання від шкідливих 

речовин» у 4-А класі (вчитель Грабарєва К.В.);  

 

- урок-презентація з основ здоров’я 

«Небезпечні ситуації природного  

та техногенного характеру. Правила поведінки 

під час стихійного лиха» у 4-Б класі (вчитель 

Бровченко І В.);  
 

 

 

 

 

 

- урок-телепортація з ЦЗ «Обережно! 

Небезпека!» у 5-А класі (вчитель  

Юдіна О.В.); 

 

 

- урок-пресконференція з англійської 

мови «Проблеми навколишнього середовища 

планети Земля» у 6-А класі (вчитель  

Бикова В.Д.); 
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- урок-калейдоскоп «Планета 

Земля. Безпека від «А» до «Я» 

 у 6-Б класі (вчитель Дубинка Р.Г.); 

 

- урок-екологічний рейд 

«Природі не треба осяйних 

прикрас» у 7-А класі (вчитель 

Ломоносова Г.М.); 

 

 

 

 

 

 

- урок-засідання географічного 

товариства «Сейсмічні пояси Євразії» у 7-А 

класі (вчитель Постільна А.П.); 

 

- урок-реквієм «У Чорнобиль 

прилетіли журавлі» у 9-А класі (вчитель  

Сироп’ятова Л.Д.); 

 

 

 

 

 

 

 

- урок-усний журнал «Міжнародні 

конфлікти. Тероризм» у 9-А класі (вчитель  

Зуєва С.М.); 
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- урок-подорож «Надзвичайні ситуації 

техногенного походження» у 9-Б класі 

(вчитель Ісаєва Г.С.); 

 

- засідання круглого столу «Надзвичайні 

ситуації та засоби їх подолання» в 10-А класі 

(вчитель Братковська С.М.); 

 

 

 

 

 

 

 

- урок-семінар «Фізичні основи ядерної 

енергетики. Ядерна енергетика та екологія. 

Дози випромінювання. Захист людини  

від радіоактивного випромінювання» в 11-А 

класі (вчитель Омельченко О.А.). 

 

 

 

 

 

В усіх класах навчального закладу були 

проведені виховні години з тематики 

Цивільного захисту. 

  



                           На вустах у всієї школи     квітень 2014 

5 

ХЗОШ №118 Випуск 2 

 

Вчителями предмета «Захист Вітчизни» Картуновим С.В. та Ісаєвою Г.С. був 

підготовлений та проведений огляд невоєнізованих формувань: надання першої медичної 

допомоги під час НС, відпрацювання нормативів із ЦЗ, нормативів з медико-санітарної 

підготовки. 

Вчителями Волинець В.Ю., Суходольською Ю.Є. та учнівським самоврядуванням 

навчального закладу організована виставка стіннівок, плакатів, малюнків, рефератів  

до Дня Цивільного захисту, де учні представили свою творчість, знання та готовність 

до захисту в надзвичайних ситуаціях.  
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О 12 годині 15 хвилин проведено загальношкільну лінійку, на якій були підбиті 

підсумки Дня Цивільного захисту.  

Справжнім сюрпризом для всіх учасників заходу стали показові виступи підрозділу 

спеціалістів МНС: гасіння умовної пожежі, показ оснащення та можливостей 

рятувального автомобіля. Особливо захоплюючими для учнів стали показові виступи 

рятувальних службових собак! Школярі радісно аплодували кмітливості і мужності 

чотирилапих рятувальників. 

 

Підведення підсумків показового Дня Цивільного захисту відбулося на оперативній 

нараді педагогічного колективу навчального закладу. 

Ісаєва Г.С., вчитель предмета “Захист Вітчизни”  
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     Літературна вітальня.  

 
Минулого тижня в нашій школі проходив День цивільного захисту. Перед початком 

уроків відбулася урочиста лінійка, на якій були присутні учні, вчителі і гості школи. 

В цей день у нашому, 11-А класі, було проведено відкритий урок фізики під час 

якого учні виявили  активність і високий рівень знань. 

Крім того, були організовані показові виступи учнів 10-11-х класів під час яких 

здійснилось відпрацювання нормативів з цивільного захисту, з медико-санітарної 

підготовки, спортивно-рятувальні змаган  ня. 

Також, в цей день до школи були запрошені рятівники-кінологи зі своїми 

чотирилапими друзями, які продемонстрували нам, як собаки можуть знайти людину, яка 

опинилася під завалами. Спеціалісти пожежної служби влаштували показові виступи, які 

стали яскравим завершенням Дня цивільного захисту. 

Я вважаю, що подібні заходи необхідно проводити в усіх школах, адже всі люди: 

і маленькі, і дорослі повинні вміти правильно поводити себе в надзвичайних ситуаціях. 

Балабан Ангеліна, учениця 11-А класу 

 
Кожного року в нашій школі проводиться День цивільного захисту. Цього року цей 

день був особливим. 3 квітня 2014 року  (а саме в цей день проходив День цивільного 

захисту у нашій школі) відбулось багато цікавих подій, які запам’ятаються нам надовго. 

Учителя розповідали нам про правила поведінки під час аварійних ситуацій,  

а запрошені рятувальники наочно нам показали, як треба швидко і чітко діяти  

в екстремальних ситуаціях. 

Ще у нашій школі були журналісти, які знімали репортаж про День цивільного 

захисту і, зокрема, про учнів нашої школи, які здійснили подвиги. Таким героєм стала 

моя подруга Чишко Таісія, учениця 8-А класу. П'ять років тому назад Тася врятувала 

дівчинку, яка потопала. Про цей свій вчинок моя подруга нікому не розповідала. І лише 

зараз всі дізнались про такий мужній вчинок.   

День цивільного захисту пройшов натхненно, піднесено і повчально. Діти 

зрозуміли: як важливо бути обережними. Також всі ми були в захваті від професійних, 

чітких дій рятувальників, які продемонстрували всім нам на практиці, як треба рятувати 

людину, яка опинилася у зоні пожежі. Я вважаю, що цей день залишиться в пам’яті  

як дорослих, так і всіх учнів нашої школи. 

Журій Дар'я, учениця 8-А класу. 

  

В цьому році День цивільного захисту в нашій школі пройшов особливо цікаво.  

В цей день відбулося багато цікавих подій: до нас приїхали на пожежних машинах 

спасателі-рятівники, які продемонстрували нам свою майстерність, відвагу і хоробрість. 

Усі учні школи дивились із захопленням на їх показові виступи. 

Наші вчителі в цей день розповідали нам про правила поведінки під час 

екстремальних ситуацій. Дуже добре, що кожного року у нашій школі проводяться ось 

такі повчальні Дні цивільного захисту, адже навіть у мирний час може трапитись будь-

які непередбачені ситуації, до яких треба бути готовими. 

Стихійні лиха і катастрофи – це реальність, від якої не сховаєшся. А ось для того, 

щоб не розгубитися у відповідний момент, варто опанувати необхідні навички,  

і пам’ятати, що життя у людини одне і його треба берегти. 

  Чишко Таїсія, учениця 8-А класу  
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Літературна вітальня. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Що таке захист цивільний? 

Життя це охорона добровільна. 

Турбота про здоров'я та безпеку. 

Тому це, друзі, розуміти треба. 

 

День ЦЗ- не просто гра, 

Це підготовка зокрема,   

Щоб кожен учень зрозумів  

І небезпеку подолать зумів. 

 

Адже життя – найвище блага, 

І той з нас має переваги, 

Хто про це прекрасно знає, 

Безпеки правила вивчає! 

 

Гелла А.О. 
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