
№ Клас Час Тематика заходів Відповідальні 

1. 1-2 

класи 

  

900 - 915
 1.Бесіда «Запобігти, врятувати, допомогти. Порядок дій у надзвичайних ситуаціях. Практична робота. Виклик 

рятувальних служб» 

  

Кравченко Г.М. 

Кіріян Т.І. 925 - 1010
 2. Небезпечні знахідки. Як з ними поводитись.Перегляд мультфільму «Небезпечна знахідка» 

1030-1050
 3. Бесіда «Надзвичайні ситуації 

техногенного характеру» 

2. 3-4 

класи 

900 - 915
 1.Цивільна оборона. Дії населення під час надзвичайних ситуаціях. Перегляд відео «Неспокійні часи. Дії в 

надзвичайних ситуаціях» 

  

Савченко Л.М. 

Гавриленко Т.О. 925 - 1010
 

  
2. Небезпечні знахідки. Як з ними поводитись.Перегляд мультфільму «Небезпечна знахідка» 

1030 -1050
 3. Бесіда «Надзвичайні ситуації 

техногенного характеру» 

3. 5 

клас 

900 - 915
 

  
1.Бесіда «Правила поводження з вибухонебезпечними предметами та речовинами»   

Крюкова Л.В. 

925 - 1010
 Бесіда «Дії при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій» 

1030 -1050
 Перегляд фільму «Надання першої долікарської допомоги». Бесіда «Вміст аптечки та рюкзаку порятунку» 

4. 6-7 

клас 

900 - 915
 

  
1.Бесіда «Правила поводження з вибуховими речовинами та запалювальними засобами» Кужільна А.С. 

Кухаржишина 

Т.О. 

Бабаєва Т.В. 
925 - 1010

 

  
2. Практичне заняття «Перша допомога при кровотечах та травмах», «Як скласти рюкзак порятунку?» 

1030 -1050
 3. Перегляд фільму «Знати, щоб вижити» 

5. 8,10 

клас 

900 - 915
 1.Інструктаж «Дії населення під час евакуації»   

Мальчевська В.І. 

Стрижак З.Г. 
925 - 1010

 2.Бесіда «Як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів». 

Опрацювання пам’ятки «Дії населення під час техногенної катастрофи». 

Практичне заняття «Перша долікарська допомога при кровотечах, переломах» 

1030 -1050
 3. Бесіда «Вміст аптечки для першої невідкладної допомоги». 

Перегляд відеоролику «Надання першої долікарської допомоги при травмах» 

6. 9 

клас 

900 - 915
 1.Бесіда «Мої дії при одержанні сигналу при евакуації», «Правила поведінки під час терористичного акту»   

Надтока О.І. 925 - 1010
 2.Практичне заняття «Перша долікарська допомога  при кровотечах та травмах» 

1030 -1050
 3.Бесіда «Дії населення під час техногенної катастрофи» 

7. 11 

клас 

900 - 915
 1.Перегляд фільмів «Дії під час надзвичайних ситуацій»   

Федорченко В.В. 925 - 1010
 2.Практичне заняття «Дії під час виявлення вибухонебезпечних предметів», «Перша долікарська допомога 

при кровотечах» 

1030 -1050
 3.Бесіда «Що я візьму з собою у сховище?» 

8. 1-11 

клас 

1100 -1115
 Евакуація у найпростіші укриття Момот О.О. 

Полонська О.С. 

Сушко Т.А. 

Класоводи 

Класні керівники 

 


