
Проблеми цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в сучасному 

світі набирають особливого значення. На сьогоднішній день рівень особистої 

та колективної безпеки – один з найважливіших показників благополуччя 

суспільства. Зміни в навколишньому світі приносять нові загрози для життя 

та здоров’я людини. Тому однією з головних умов розвитку і навіть 

виживання людства стає якісна освіта у сфері безпеки. 

З метою формування в учасників навчально-виховного процесу 

навичок свідомого обов’язкового виконання встановлених правил безпеки, 

безпечної поведінки під час надзвичайних ситуацій, користування засобами 

індивідуального і колективного захисту, надання першої медичної само- і 

взаємодопомоги, практичного відпрацювання дій за планом реагування на 

надзвичайні ситуації в Знам’янській спеціальній загальноосвітній школі-

інтернаті І-ІІІ ступенів проходив Тиждень безпеки життєдіяльності на тему: 

«Захист людини у надзвичайних ситуаціях» (далі – Тиждень). 

В ході підготовки до 

проведення Тижня інспекторами 

ДПРЧ-18 Управління ДСНС 

України у Кіровоградській 

області Цаканян Н.Ю та 

Шмалько Ю.О. були проведенні 

навчання для технічних 

працівників щодо поведінки та 

дій у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій, практичне відпрацювання яких було заплановано 

провести в рамках Тижня.  

Програма кожного дня Тижня була насиченою. Розпочався Тиждень з 

перегляду навчального фільму щодо дій населення в умовах загрози та 

виникнення надзвичайних ситуацій. Після перегляду фільму учні змогли 

закріпити отриманні знання в ході спілкування з інспектором ДПРЧ-18 

Управління ДСНС України у Кіровоградській області Шмальком Ю.О. 



У вівторок, 14 жовтня, вихователями школи-інтернату проводилися 

інформаційні години з теми: «Що варто знати юнацтву у непростий час». 

Старання та творчий підхід до проведення даного заходу виявили вихователі 

Рябич Т.Г. та Марталога І.В. 

Цікавою була екскурсія до пожежно-

рятувальної частини ДПРЧ -18 

Управління ДСНС у м. Знам’янка.   

 

Не менш цікавими були заняття з 

надання першої долікарської 

допомоги, які провели медичні 

працівники школи-інтернату під керівництвом лікаря Мойсенко П.П. 



За даними ВООЗ, близько 30% осіб, 

які загинули внаслідок нещасних випадків, 

могли б бути врятовані, якби їм своєчасно і 

правильно надали першу долікарську 

допомогу, здійснили заходи щодо 

оживлення або своєчасно забезпечили 

доставку до медичного закладу.  

Своєчасно надана та 

правильно проведена перша 

долікарська допомога не лише 

рятує життя потерпілому, а й 

забезпечує подальше успішне 

лікування, запобігає розвиткові 

важких ускладнень, а після 

завершення лікування зменшує 

втрату працездатності або ступінь 

каліцтва. Навчитися оцінювати стан потерпілого, визначати характер і тяжкість 

травми, що становить найбільшу загрозу для життя потерпілого, і послідовність 

заходів щодо його спасіння - головна мета даного заходу. 

 В ході проведення тематичних 

уроків  з питань ЦЗ хорошу 

активність і знання показали учні 

школи-інтернату. 



Слід відзначити їх чіткі дії щодо використання засобів індивідуального 

захисту та надання долікарської допомоги 

 

 

Протягом Тижня учні та працівники школи-інтернату мали змогу 

скористатися методичною та художньою літературою із викладки книжок 

«Що потрібно знати в цей непростий час», яку підготувала бібліотекар 

Жукова О.В. 

Працівники школи й надалі будуть проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу для підвищення рівня обізнаності учнів з питань 

цивільного захисту та техногенної безпеки 

 

 

 

 

 

 



 


