Державний навчальний заклад
«Бердичівське вище професійне училище»

м. Бердичів 2018 рік

І.
Відповідно до вимог Кодексу Цивільного захисту України, Положення про
функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру, Розпорядження голови Бердичівської районної державної адміністрації ,
"Плану основних заходів з питань цивільного захисту Бердичівського «ВПУ» на
2018 рік", наказу директора училища «Про підготовку та проведення Дня цивільного
захисту»,
12 квітня 2018 року було проведено:
а) „День цивільного захисту” під керівництвом начальника ЦЗ училища –
директора училища;
б) комплексне об’єктове тренування на тему: „Дії органів управління, сил та
структурних підрозділів ЦЗ училища у разі виявлення у навчальному корпусі училища
підозрілого предмету під керівництвом начальника ЦЗ училища – директора
училища;
в) показовий виступ невоєнізованої пожежної команди та спеціалістів
медицини катастроф по рятуванню та наданню першої медичної допомоги
потерпілому при пожежі.
Основною метою „Дня ЦЗ”, КОТ ЦЗ училища була практична перевірка рівня
набутих учнями училища знань та умінь з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту за програмами нормативних предметів "Основи безпеки
життєдіяльності” та розділу "Цивільний захист" нормативного предмету
"Захист Вітчизни", а також перевірки якості всебічної підготовки ЦЗ училища , як
об'єкту функціональної підсистеми „Освіта і наука України” Єдиної державної
системи цивільного захисту України.
Головними завданнями „Дня ЦЗ”, КОТ ЦЗ училища були:
- удосконалення учасниками навчально-виховного процесу та працівниками
училища теоретичних знань і практичних навичок щодо дій в умовах надзвичайних
ситуацій;
- перевірка здатності учнів училища практично діяти за сигналами оповіщення
ЦЗ, а також користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
- практична перевірка реальності плану ЦЗ училища та Планів переводу НФ
ЦЗ училища в готовність до роботи за призначенням;
- удосконалення практичних навичок керівного складу і органів
управління ЦЗ училища в організації та проведенні заходів щодо захисту
учасників навчально-виховного процесу та працівників училища від наслідків
НС.
ІІ.
Склад учасників „Дня ЦЗ”, КОТ ЦЗ училища:
- керівний склад ЦЗ училища
- штаб ЦЗ училища
- невоєнізовані формування ЦЗ училища
- структурні підрозділи ЦЗ училища (учні та викладачі училища ).

Всього до проведення заходів „Дня ЦЗ”, КОТ ЦЗ училища було залучено
біля 120 учасників навчально-виховного процесу та працівників училища.
ІІІ.
В ході підготовки та проведення „Дня ЦЗ”, КОТ ЦЗ училища були
відпрацьовані наступні плануючі та звітні документи:
- Наказ начальника ЦЗ училища „Про порядок підготовки і проведення в училищі
„Дня ЦЗ”, комплексного об’єктового тренування”;
- План підготовки до „Дня ЦЗ”, КОТ ЦЗ училища ;
- План-графік проведення „Дня ЦЗ”, комплексного об’єктового тренування
цивільного захисту училища;
- Звіт про проведення в училищі „Дня ЦЗ”, комплексного об’єктового
тренування ЦЗ училища.
IV.
В ході підготовки та проведення „Дня ЦЗ”, КОТ ЦЗ училища
відпрацьовані наступні (згідно Плану ЦЗ училища) практичні заходи:
1. Урочиста лінійка присвячена відкриттю «Дня цивільного захисту».

2. Відкритий урок на тему «Надзвичайні ситуації природного та
техногенного характеру».

були

3. Перегляд фільму «Дії населення під час виникнення надзвичайної
ситуації»

4. Инструктивне заняття: «Вибукхонебезпечні предмети та заходи безпеки
під час поводження з ними»

5 . Конкурс стінних газет за тематикою НС.

6. Оформлений стенд з безпеки життєдіяльності учнів в ході навчальновиховного процесу

7. Практична евакуація учнів та персоналу училища під час виникнення
«Надзвичайної ситуації».

8. Змагання серед учнів в відпрацюванні нормативів з ЦЗ під час
проведення воєнізованої естафети.

9. Показовий виступ невоєнізованої пожежної команди та спеціалістів
медицини катастроф по рятуванню та наданню першої медичної допомоги
потерпілому при пожежі.

