
Єдиний День Цивільного захисту в 

Знам’янській спеціальній загальноосві-

тній школі-інтернаті І-ІІІ ступенів роз-

почався з тематичної лінійки.  

Педагог-організатор Ягодзинсь-

ка Л.О. ознайомила учнів та працівни-

ків з метою та основними завданнями 

проведення Дня Цивільного захисту. 

Перед присутніми виступив інспек-

тор ДПРЧ-18 Управління ДСНС Украї-

ни у Кіровоградській області Шмаль-

ко Ю.О., який розповів про єдину дер-

жавну систему цивільного захисту ме-

тою якої є реалізація функцій, спрямо-

ваних на захист населення, територій, 

навколишнього природного середовища 

та майна від надзвичайних ситуацій, а 

одним з основних завдань - навчання населення щодо поведінки та дій у разі вини-

кнення надзвичайних ситуацій.  

Навчання населення правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях необхідне 

для того щоб, з’ясувати шляхи реагу-

вання людини та спрогнозувати очіку-

вані дії на небезпеки в перші хвилини 

виникнення цих ситуацій. Ділова гра, 

яка проходила в два етапи «Оповіщен-

ня і постановка завдань у разі виник-

нення надзвичайних ситуацій» була ці-

кава і корисна для всіх учасників на-

вчально-виховного процесу. 



За легендою, на території школи її 

працівниками виявлено невідомий 

предмет, предмет знаходиться поблизу 

теплового модуля, білі газових комуні-

кацій, та видає підозрілі звуки. 

В школі-інтернаті негайно ввели в 

дію план реагування на надзвичайні 

ситуації. 

Змодельована ситуація умовно від-

бувалася до початку робочого дня. 

Діявши згідно інструкції працівни-

ки школи-інтернат забезпечували не 

тільки безпеку учнів та її працівників, а 

й населення, яке проживає поруч .  

Евакуація учнів та працівників із 

приміщення навчального закладу 

пройшла чітко та злагоджено. 

В другому етапі ділової гри підозрі-

лий предмет було виявлено в приміщенні 

школи-інтернату, під час другого уроку.  

За легендою директора Заруцької Н.В. 

немає в місті, тому керівництво евакуаці-

єю учасників навчально-виховного про-

цесу бере на себе заступник директора з 

виховної роботи Смородська С.М. 

Евакуація учнів та працівників в да-

ному випадку була особливою, тому що для запобігання детонації та вибуху, рух 

по східцях лівого крила було перекрито. Учні та працівники школи-інтернату по-

кидали будівлі через запасні виходи, що знаходяться в правому крилі. Але незва-



жаючи на нестандартність ситуації, всі зберігали спокій, дотримувалися вказівок 

чергових та покинули будівлю закладу за 10 хв. 

Активну участь в підготовці та проведенні ділової гри надали представники 

ДПРЧ-18 Управління ДСНС України у Кіровоградській області Шмалько Ю.О. та 

оперуповноважений кримінальної міліції у справах дітей МВС України Авсентьєва 

І.В. 

    

Відповідно до спільних заходів департаменту освіти і науки та Управління 

ДСНС у Кіровоградській області у школі-інтернаті проведено навчальну евакуацію 

учасників навчально-виховного процесу з приміщення, за сигналом оповіщення 

«Повітряна тривога». 

Працівники та і учні школи діяли в цілому організовано,  основні заходи 

виконані у встановлений нормативний час. 



Перебуваючи в захисній споруді учас-

ники навчально-виховного процесу озна-

йомилися з видами захисних споруд та 

правилами поведінки у них. 

У медицині давно відомий термін «Зо-

лота година». Якщо потерпілий протягом 

5-20 хв. З моменту травмування отримає 

максимальний обсяг медичної допомоги, 

то це збільшує його шанси на виживання. Медичні працівники закладу виявили 

максимум професіоналізму проводячи навчання  для учасників навчально-

виховного процесу з надання першої долікарської допомоги. 

 

Підводячи підсумки єдиного Дня Цивільного захисту можна відзначити висо-

ку підготовку та рівень його проведення. Цей захід став чудовою нагодою як для 

учнів так і для працівників школи-інтернату в навчанні передбачати небезпеки, 

по можливості їх уникати, а головне правильно діяти уразі їх виникнення. 

 


