
 
УКРАЇНА 

ОПОРНИЙ ЗАКЛАД 

ПРИСЛУЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – 

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД» 

БЕРЕЗНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Н А К А З 

 

06.04.2018                                         с. Прислуч                                                  № 95 

 

Про підготовку та проведення  

Тижня знань з основ безпеки  

життєдіяльності, Дня цивільного захисту,  

Тижня безпеки дитини 

 

Відповідно до наказу управління освіти, молоді та спорту Березнівської  

районної державної адміністрації від 06.04.2018 № 1162 «Про підготовку та 

проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Дня цивільного 

захисту, Тижня безпеки дитини в закладах освіти району», наказу опорного 

закладу від 04.01.2018 №6 «Про організацію і ведення цивільного захисту в 

опорному закладі у ІІ семестрі 2017-2018 навчальному році», плану закладу на 

2017-2018 навчальний рік та з метою формування знань про безпеку 

життєдіяльності, цивільний захист населення, безпечної поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності у 1-11-х класах, 

Тиждень безпеки дитини в дошкільних групах з 23 квітня по 27 квітня 2018 

року. 

 

2. Провести 27 квітня 2018 року День цивільного захисту. 

 

3. Затвердити план проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, 

Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини. 

 

4. Затвердити склад комісії для підготовки та проведення Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності, Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини: 

4.1. в опорному закладі: 

Зубчик Г.П., заступник директора з навчально-виховної роботи, голова комісії; 

Лукавенко Т.П., заступник директора з навчально-виховної роботи, член  

комісії,; 



Гореньчук О.М., заступник директора з навчально-виховної роботи, член  

комісії; 

Минюк І.М., учитель біології. основ здоров'я, член комісії; 

Жабчик І.А., учитель предмету «Захист Вітчизни», член комісії; 

Мелянчук З.М., учитель предмету «Захист Вітчизни», член комісії; 

Боровець П.О., заступник директора з господарської частини, член комісії. 

4.2. у Колодязнівській філії: 

Ковальчук Г.Р., завідувач філії, голова  комісії; 

Меленчук Н.І., заступник завідувача філії, член комісії; 

Зубчик А.А., учитель біології, основ здоров'я, член комісії; 

Ткачук І.С., учитель фізичної культури, член комісії. 

4.3. у Хотинській філії: 

Попович О.М., завідувач філії, голова комісії; 

Шафранська К.С., заступник завідувача філії, член комісії; 

Лемех С.З., учитель біології, основ здоров'я, член комісії; 

Шнайдер В.В., учитель фізичної культури, член комісії. 

 

5. Заступникам директора з навчально-виховної роботи (Гореньчук О.М., 

Зубчик Г.П.), завідувачам Колодязнівської та Хотинської філій (Ковальчук Г.Р., 

Попович О.М.): 

4.1. забезпечити проведення Дня цивільного захисту 27 квітня 2018 року та 

Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини з 23 

квітня по 27 квітня 2018 року; 

5.2. систематизувати матеріали проведення Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності, Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини до 01.05.2018 

року. 

 

6. Завідувачам Колодязнівської та Хотинської філій (Ковальчук Г.Р., Попович 

О.М.) подати до опорного закладу інформацію про проведення Тижня знань з 

основ безпеки життєдіяльності, Дня цивільного захисту.  

до 04.05.2018 року  

 

7. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Зубчик Г.П. подати 

інформацію про проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Дня 

цивільного захисту, Тижня безпеки дитини в управління освіти, молоді та 

спорту райдержадміністрації.  

до 14.05.2018 року 

 

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                                   Минюк С.В. 

 

 

 

 

 



Виконавець: заступник директора 

з навчально-виховної роботи                                            Зубчик Г.П. 

 

З наказом ознайомлені:                                                     Зубчик Г.П. 

Лукавенко Т.П. 

Гореньчук О.М. 

Минюк І.М. 

Жабчик І.А. 

Мелянчук З.М. 

Боровець П.О. 

Ковальчук Г.Р. 

Меленчук Н.І. 

Зубчик А.А. 

Ткачук І.С. 

Попович О.М. 

Шафранська К.С. 

Лемех С.З. 

Шнайдер В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ опорного закладу 

Прислуцький НВК «ЗОШ 

І – ІІІ ступенів – ДНЗ» 

06.04.2018 № 95 

 

План проведення  

Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності 

 

№з/п Назва заходу Класи Дата Відповідальні 

1. Відкриття Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності. 

Загальношкільна лінійка. 

Оголошення плану заходів 

1-11 23.04 Зубчик Г.П. 

Гореньчук О.М. 

Ковальчук Г.Р. 

Попович О.М. 

2. Інтерв’ю учнів на тему «Правила 

безпеки в повсякденному житті»  

5-9 24.04 Практичні 

психологи 

3. Відвідування Пожежної частини в  

с. Моквин (за домовленістю)  

2-7  24-26.04 Зубчик Г.П. 

Гореньчук О.М. 

Ковальчук Г.Р. 

Попович О.М. 

4. Рольові ігри «Подорож у світ 

безпеки»,  «Обережно, 

незнайомці», «Ми-пішоходи», 

«Небезпечні перехожі» 

1-4  Протягом 

тижня 

Класні 

керівники 

5. Міні – диктанти  з безпеки 

життєдіяльності  

5-9  Протягом 

тижня 

Учителі 

української 

мови і 

літератури 

6. Відеолекції «Як вижити в 

надзвичайних ситуаціях?»   

6-11  23-25.04 Учителі основ 

здоров’я  

7. Практичне заняття: «Допоможи 

другу» на знання правил надання 

першої допомоги при нещасному 

випадку 

5-8  23-26.04 Медичні сестри 

8. Вернісаж тематичних малюнків, 

плакатів, буклетів з теми «Дії учнів 

у разі можливих аварій, катастроф 

та інших надзвичайних ситуацій» 

1-7  Протягом 

тижня 

Учителі 

образотворчого 

мистецтва 

9. Конкурс попереджувальних знаків 

«Обережно, небезпека!»  

6-9  Протягом 

тижня 

Учителі основ 

здоров’я 

10. Бесіди – презентації  з основ 

безпеки життєдіяльності: - 

небезпека вдома, на вулиці; - 

небезпека при зустрічі зі 

свійськими та дикими тваринами; - 

1-11 Протягом 

тижня 

Класні 

керівники 



безпека на дорогах; - правила 

поведінки під час пожеж; - 

наслідки ураження електричним 

струмом; - правила поведінки при 

виявленні невідомих предметів; - 

правила безпеки при користуванні 

електро-газоприладами  

11. День цивільного захисту. 

Лінійка-закриття Тижня знань з 

основ безпеки життєдіяльності 

 

1-11 27.04 Зубчик Г.П. 

Гореньчук О.М. 

Ковальчук Г.Р. 

Попович О.М. 

 

Заступник директора  

З навчально-виховної роботи                                           Зубчик Г.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 



наказ опорного закладу 

Прислуцький НВК «ЗОШ 

І – ІІІ ступенів – ДНЗ» 

06.04.2018 № 95 

 

План проведення  

Дня цивільного захисту 

 

№з/п Назва заходу Класи  Дата Відповідальні 

1. 
Відкриття Дня цивільного захисту. 

Загальношкільна лінійка. 

Оголошення плану заходів 

1-11 27.04 Минюк С.В. 

Гореньчук О.М. 

Ковальчук Г.Р. 

Попович О.М. 

2. Проведення бесід, вікторин з 

цивільного захисту 

 

1-11 Класні керівники 

3. Відпрацювання дій постійного 

складу, учнів в період проведення 

ОТ згідно ввідної «Займання у  

шкільному приміщенні» 

1-11 Минюк С.В. 

Ковальчук Г.Р. 

Попович О.М. 

4. Презентація стіннівок,  малюнків з 

теми «Дії учнів у разі можливих 

аварій, катастроф та інших 

надзвичайних ситуацій» 

1-7 Педагоги-

організатори 

5. Показові виступи учнів з теми 

«Використання засобів 

індивідуального захисту» 

9-11 Учителі основ 

здоров’я,  Захисту 

Вітчизни 

6. Показ мультфільму  «Тривога в 

лісі»  

1-4 Класні керівники 

7. Демонстрація фільму «Дії 

населення в надзвичайних 

ситуаціях»  

5-11 Класні керівники  

8. Військово-спортивна естафета 

«День цивільного захисту» 

5-8 Учителі фізичної 

культури 

9. 

Лінійка-закриття Дня цивільного 

захисту 

1-11 Минюк С.В. 

Гореньчук О.М. 

Ковальчук Г.Р. 

Попович О.М. 

 

 

Заступник директора  

З навчально-виховної роботи                                           Зубчик Г.П. 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ опорного закладу 

Прислуцький НВК «ЗОШ 

І – ІІІ ступенів – ДНЗ» 

06.04.2018 № 95 

 

План проведення 

Тижня безпеки дитини в дошкільних групах 
День тижня                                           Вікові групи дітей 

Молодша Середня Старша 

Понеділок 

«День 

довкілля» 

Екскурсійна подорож-

гра «Перші кроки до 

природи». 

 Рухливі ігри 

«Рибалки та 

рибки»,«Мавпочки», 

«Мисливці та зайці» 

Бесіда «Як ми 

граємось на 

вулиці». 

 Гра «Безпека на 

вулиці» 

 

Бесіди «Небезпека в 

природі», «Небезпечні 

рослини», «Безпека біля 

води». 

 Дидактичні ігри 

«Стихійні лиха», «Один 

удома», «Зустріч з 

незнайомцем»  

Вівторок 

«День 

здоров’я» 

Бесіда «Що таке 

здоров’я?» . 

Дидактична гра 

«Можна — не можна». 

Рухлива гра з м’ячем 

«Їстівне — неїстівне» 

Бесіда «Що таке 

здоров’я». 

Спортивна розвага 

«Ми малята — 

здоров’ята» 

Гра-драматизація казки 

К. Чуковського «Лікар 

Айболить». 

 Сюжетно-рольові ігри 

«Сім’я», «Аптека».  

 Ігри «Картопля — 

капуста», «Їстівне — 

неїстівне» 

Середа 

 «Вогонь — 

друг, вогонь 

— ворог» 

 Ляльковий 

театр «Кішчин дім» 

 

Бесіда «Вогонь —

 друг, вогонь — 

ворог» 

Бесіди «Безпека побуту», 

«Електроприлади» 

Четвер 

«Правила 

дорожнього 

руху» 

Ігри «Колобок на 

міській вулиці», 

«Поради 

Світлофорчика» 

 Рухливі ігри «Знайди 

свій знак», «Кольорові 

автомобілі» 

Сюжетно-рольова 

гра 

«Автомістечко». 

Рухлива гра 

«Горобчики й 

автомобіль» 

 

Бесіда «Автомобіль і 

довкілля». 

 Дидактична 

гра «Дорожні знаки» 

 

П’ятниця 

«Допоможи 

собі 

та другові» 

 Бесіда «Чистота та 

гігієна». 

 Гра «Лікарня»  

 

Бесіда «Швидка 

допомога». 

Сюжетно-рольова 

гра «Лікарня» 

Бесіда «Правила надання 

першої допомоги». 

 Сюжетно-рольова гра 

«Лікар Айболить» 

Навчальний тренінг з евакуації.  

Проведення навчальної евакуації вихованців і працівників дитячого 

садка 

 

Заступник директора  

З навчально-виховної роботи                                           Гореньчук О.М.  
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