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НАКАЗ 

20.04. 2018                                                        м. Ковель                                                                 № 49 

 

Про підготовку і проведення Дня ЦЗ 

та об’єктового тренування  

в навчальному закладі 
 

На виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, постанов Кабінету Міністрів 

України від 26 червня 2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях», від 23 жовтня 2013 року № 819 «Про затвердження 

Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з 

організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту», наказу Міністерства освіти і 

науки України від 14 лютого 2017 року № 226 «Про затвердження Плану основних заходів 

цивільного захисту Міністерства освіти і науки України на 2017 рік»,  наказу управління освіти 

Ковельської міської ради від 13.02.2018 р. «Про стан організації цивільного захисту у закладах 

освіти м. Ковеля у 2017 році та основні завдання на 2018 рік, згідно з планом роботи навчально-

виховного комплексу №11  на 2017-2018 н.р. та з метою забезпечення високої організованості 

якісного та наочного проведення всіх заходів  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. 11 травня 2018  року провести День ЦЗ та об’єктове тренування. 

 

Тема тренування: «Дії керівного, особового складу  та формувань ЦЗ навчального закладу при 
загрозі виникнення надзвичайної ситуації та при екстреній евакуації учасників навчально - 
виховного процесу з приміщення школи у разі виникнення надзвичайної ситуації» 
Навчальна мета: 
- досягнення злагодженості в роботі керівного складу, відповідальних працівників, працівників 
навчального закладу в цілому при виконанні заходів запобігання і реагування на надзвичайні 
ситуації техногенного та природного характеру; 
- практична перевірка здатності учнів грамотно і чітко діяти для захисту свого здоров’я та життя у 

надзвичайних ситуаціях. 

- формування в учнів впевненості в ефективності заходів, які проводяться з цивільного захисту. 

- формування та розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, 
витримки, ініціативності, спритності, здатності самовіддано виконувати завдання ЦЗ. 
- перевірка надійності систем управління, зв’язку та оповіщення. 
Місце проведення навчання : територія та приміщення  НВК №11 м.Ковеля 
2.Основні завдання, які ставляться перед учасниками об’єктових тренувань: 
Керівний склад : 
вдосконалення методів узагальнення і аналізу даних про обстановку; 
розробка обґрунтованих пропозицій для прийняття рішень; 
своєчасне доведення завдань до виконавців та здійснення контролю за їх виконанням; 

навчання керівного складу школи щодо практичних дій при  проведенні заходів з ЦЗ в НВК. 
 

Учасники навчально-виховного процесу: 
удосконалення учнями та працівниками школи теоретичних знань і практичних навичок під час дій 
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в умовах надзвичайних ситуацій; 
тренування у діях за сигналами оповіщення, користування засобами індивідуального захисту; 

практична перевірка здатності учнів виважено і чітко діяти для захисту свого здоров’я та 
життя у надзвичайних ситуаціях; 
виховання впевненості учнів у ефективності заходів, які проводяться цивільним захистом; 
формування та розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей, постійної 
готовності виконувати завдання ЦЗ.  
3.Для участі в Дні ЦЗ залучити: 

  керівний та командний склад ЦЗ НВК; 
  особовий склад формувань ЦЗ; 
  весь постійний склад учнів всіх класів. 

4.Організацію і проведення заходів в День ЦЗ покласти на загально шкільну комісію в 
складі: 

голова – директор НВК, начальник ЦЗ НВК №11 Сидорук Г.О. 
члени комісії 
начальник штабу ЦЗ школи Дудчик Л.С; 
заступник директора з виховної роботи Сметюх А.М.; 
педагог-організатор Горова Л.В.; 
викладач предмету «Захист Вітчизни» Гаврилюк М.Я. 

5.Начальникові штабу ЦЗ НВК №11 Дудчику Л.С. до 27.04.2018р. розробити і представити 
на затвердження план проведення Дня ЦЗ 
6.Заступникові директора з господарських питань Ярошук І.М. до 08.05.18р. забезпечити 
невоєнізовані формування всім необхідним устаткуванням. До 10.05.18р. підготувати 
територію НВК до практичної здачі нормативів ЦЗ і проведення змагань. 
7.Організацію управління оповіщення та зв’язку забезпечити за рахунок штатних засобів зв’язку з 
пункту управління та посильними. 
8.Порядок підготовки до об’єктового тренування всіх груп тих, кого навчають, начальнику штабу 
визначити в календарному плані.  
9. Класним керівникам до 10.05.18р провести класні збори з денним порядком „Завдання 
учнів по підготовці і участі і проведенні заходів Дня ЦЗ”. 

       10.Загальна готовність до Дня ЦЗ 10.05.18 р. 
      11.Контроль за виконанням даного наказу покладаю на НШ ЦЗ Дудчика Л.С. 

 
 

 
 
 
 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля 

начальник ЦЗ                                                                                                                        Г.О.Сидорук 

 

 

З наказом ознайомлені:       ____________          ________________                                Л.С.Дудчик 
                                       (дата ознайомлення)                                   (підпис) 

                                                           __________________               _________________________                                              І.М.Ярошук 
                                                           (дата ознайомлення)                                   (підпис) 

                                                           __________________               _________________________                                       М.Я.Гаврилюк 
                                                           (дата ознайомлення)                                   (підпис) 

 


