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Про підсумки роботи школи 

з цивільного захисту у  2017 році  

та  завдання на 2018  рік  

 

На виконання вимог Кодексу Цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів 

України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про 

функціональну підсистему "Освіта і наука України" Єдиної державної системи запобігання й 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в системі роботи  школи 

упродовж 2016 року здійснювалась робота з питань підготовки цивільного захисту. 

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту  в 2017 році в основному виконані.  У 

школі були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2017 рік, 

уточнений План реагування на надзвичайні ситуації. Особлива увага зверталася на конкретизацію 

дій структурних підрозділів закладу у результаті раптового нападу противника, в режимі воєнного 

стану та при загрозі терористичного акту.. 

Підготовка з цивільного захисту учнів проводилася під час вивчення курсів “Основи здоров’я” 

у 1-9-х класах;  предмета “Захист Вітчизни” у 10-11-х класах . 

Основні зусилля у розв’язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів та 

постійного складу навчального закладу згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам 

поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання 

першої допомоги тощо. В зв’язку із ситуацією  на сході країни особлива увага на цих заняттях 

фіксувалась на питаннях дій учасників навчально-виховного процесу в умовах надзвичайних 

ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек. 

Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи 

проводилося в навчальних групах згідно з Організаційно-методичними рекомендаціями 

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи. Підготовка постійного складу, який не входить до складу формувань 

ЦЗ, технічного персоналу проводилася за 12-годинною програмою, а керівного складу, особового 

складу формувань ЦЗ - за 15-годинною програмою. Проведені заняття фіксувалися в окремих 

журналах обліку занять з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій.  

Відповідно до графіка проведення дня ЦЗ у школі був проведений День цивільного захисту 

(наказ від 24.04.17 р. №56 “Про підготовку та проведення Дня ЦЗ”, наказ від 03.05.17р. №66  “Про 

підсумки проведення Дня ЦЗ”). В цей день відпрацьовувалася система оповіщення, дії за сигналом 

«Увага всім!», вміння користуватися засобами індивідуального захисту (протигазами, 

респіраторами, ватно-марлевими пов'язками),  виготовляти найпростіші засоби захисту органів 

дихання. У школі проводилися тематичні заняття з основ цивільного захисту, силами підрозділів 

формувань відпрацьовувалися уміння і навички учасників навчально-виховного процесу  з надання 

першої долікарської допомоги та транспортування умовно постраждалих з приміщення навчального 

закладу, користування засобами дозиметричного контролю та хімічної розвідки.  

Завершальним етапом цих занять було проведення евакуації всіх учасників навчально-

виховного процесу з приміщення навчального закладу. 

У школі розроблені Плани та схеми евакуації особового складу, учнів, майна у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій, до постійного складу доведено евакуаційні заходи.  

У закладі створені формування та служби цивільного захисту: ланка пожежогасіння, ланка 

охорони громадського порядку, санітарний пост, ланка оповіщення та зв’язку, пост радіаційного і 
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хімічного спостереження, визначені функціональні обов’язки командирів формувань ЦЗ. У школі є 

в наявності дозиметр-радіометр МКС-05 «ТЕРРА П», який дає можливість здійснювати контроль за 

рівнем гамма-та бета-випромінювання і може служити засобом попередження радіаційної 

небезпеки. Наявність цього приладу також дає можливість формувати у членів поста радіохімічного 

спостереження практичні навики і вміння вимірювати та оцінювати рівень радіації.  

В основному заняття з особовим складом формувань та постійним складом школи проводяться 

за матеріалами навчальних програм предмета «Захист Вітчизни», розділів «Основи цивільного 

захисту» та «Основи медико-санітарної підготовки» та предмету «Основи здоров’я». Вчитель 

предмету «Захист Вітчизни» Гаврилюк М.Я. постійно дбає про поповнення матеріально-технічної 

бази, необхідної для ефективного проведення занять. Вчитель зібрав багато методичних посібників, 

відеоматеріалів, наочних засобів, роздаткового матеріалу, зразків різних засобів індивідуального 

засобу, які дають можливість формувати навики виживання в екстремальних ситуаціях. 

Однак матеріально-технічне забезпечення  формувань ЦЗ  продовжує залишатись на 

неналежному рівні, більшість учасників навчально-виховного процесу не забезпечені засобами 

індивідуального захисту органів дихання та шкіри  тощо.  

У цілому об’єкти ЦЗ до тимчасового функціонування у надзвичайних ситуаціях підготовлені, 

але не можуть використовуватись як об’єкти сталого використання у надзвичайних ситуаціях. 

Потребують подальшого вирішення питання щодо оновлення та поповнення матеріально-технічної 

бази військово-технічним майном тощо. 

З метою закріплення та розвитку досягнутих позитивних результатів підготовки учнів та 

педагогічних працівників навчальних закладів до дій при  виникненні надзвичайних ситуацій, 

закріплення та розвитку досягнутих позитивних результатів підготовки учнів та педагогічних 

працівників до дій при виникненні надзвичайних ситуацій 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Головним завданням цивільного захисту на 2018 рік вважати підвищення готовності учасників 

навчально-виховного процесу і працівників закладу до захисту життя та збереження майна при 

виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, можливих 

терористичних актів, організованого переведення її системи роботи з мирного на особливий період. 

2. Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на: 

– забезпеченні захисту учасників навчально-виховного процесу у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру; 

– забезпеченні готовності особового складу та формувань ЦЗ  до реагування на надзвичайні 

ситуації та ліквідації їх наслідків у мирний час і в умовах особливого періоду; 

– проведенні ефективних попереджувальних заходів цивільного захисту з метою досягнення 

прийнятних рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій. 

Упродовж 2018 року 

3. Проводити навчання з учасниками навчально-виховного процесу під час навчально-

методичних зборів, об'єктових тренувань та під час проведення "Дня цивільного захисту " 

відповідно п.27 Положення про функціональну підсистему "Освіта і наука України", Єдиної 

державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру".  

Згідно графіку 

4. Підготовку керівного, командно-начальницького складу формувань ЦЗ  проводити таким 

чином: 

1)  здійснювати безпосередньо за місцем роботи  згідно з тематикою обсягом  15 годин під  

керівництвом командирів формувань;  

2)  зміст тем загальної тематики кількістю 9 годин відпрацьовувати під час підготовчого періоду 

до навчань, тренувань ЦЗ. Зміст тем спеціальної тематики розробляти з урахуванням 

конкретних виробничих умов і відповідних чинних нормативно-правових актів у сфері 

охорони праці, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання та 

оперативного реагування на них. 

Упродовж 2018 року 



5. Навчання учасників навчально-виховного процесу, які не входять до складу формувань ЦЗ,  

проводити в обсязі 12 годин на планових заняттях у складі навчальних груп у період підготовки до  

навчань і тренувань з ЦЗ . Конкретні види занять визначити начальнику штабу ЦЗ  відповідно  до 

тематики;  

Упродовж 2018 року 

6. Під час проведення занять особливу увагу приділяти відпрацюванню порядку дій у різних 

екстремальних ситуаціях як в навчальному  закладі, так і в побуті, наданню само- та 

взаємодопомоги, виконанню комплексу заходів  із  запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. 

Упродовж 2018 року 

7. Додатково для підвищення рівня знань з питань техногенної  безпеки та надзвичайних ситуацій 

використовувати систему навчання  у  галузі охорони праці, ввідні, первинні, повторні та цільові 

інструктажі. 

Упродовж 2018 року 

8. Забезпечити участь всіх учасників навчально-виховного процесу у проведенні "Днів цивільного 

захисту". Дані заходи проводити з урахуванням потенційно можливих ризиків, під вплив яких може 

підпадати навчальний заклад. При цьому особливу увагу слід звернути на формування у свідомості 

кожного учасника навчально-виховного процесу особистої відповідальності за дотримання норм та 

правил безпечної поведінки та вимог безпеки життєдіяльності. 

11 травня 2018 року 

9. Начальнику штабу ЦЗ школи Дудчику Л.С.: 

          До 15.02.2016 

1) планування та організацію цивільного захисту році проводити на підставі реальної оцінки 

стану справ із урахуванням техногенних, екологічних та природних обставин міста, прогнозу 

вірогідності виникнення можливих надзвичайних ситуацій (з урахуванням досвіду минулих 

років). 

                                                                                                                               Постійно 

2) сприяти удосконаленню інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту шляхом 

впровадження сучасних інформаційних технологій. 

          Постійно   

3) скорегувати плани дій та забезпечити постійну готовність сил і засобів до евакуації 

(розосередження) учасників навчально-виховного процесу у разі можливого виникнення 

стихійного лиха, якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров’ю 

людей. 

                                                                                                         Січень - лютий 2018   
                     

10. Заступнику директора з господарської  роботи Ярошук І.М.; 

1) продовжувати реальне накопичення об'єктових матеріальних резервів цивільного 

захисту: засобів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (шанцевий інструмент, 

господарський інструмент та обладнання); засобів пожежогасіння; технічного оснащення 

особового складу формувань ЦЗ;  

Протягом  року 

2) вжити необхідних заходів щодо забезпечення ефективного використання в навчальному 

процесі існуючої навчально-матеріальної бази цивільного захисту та спланувати її 

розвиток; 

Протягом року  

3) Продовжити роботу з удосконалення навчально-матеріальної бази навчального закладу з 

цивільного захисту та забезпечення всіх учасників навчально-виховного процесу 

засобами індивідуального захисту (протигазами, респіраторами, ватно-марлевими 

пов'язками, індивідуальними аптечками, комплектами перев'язочних пакетів). 

Протягом року 

11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Начальник цивільного захисту 



директор НВК «ЗОШ № 11-ліцей»                                                               Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлені: 

_____________  _____________________                                                                           Л.С.Дудчик 

            (дата)                                              (підпис) 

_____________ _____________________                                                                           І.М.Ярошук  
           (дата)                                              (підпис) 

 


