
Тиждень знань  

з основ безпеки життєдіяльності  

з 01.09. по 09.09.2022 
 

 

Сьогодні, як ніколи, підвищується роль освіти у підготовці учасників 

освітнього процесу до дій в надзвичайних ситуаціях, до подолання стресів та 

тривожності, адже безпека під час війни починається з обізнаності. Для того, 

щоб діти знали як уберегти своє життя і вміли приймати правильні рішення 

в умовах надзвичайної ситуації, необхідно навчати їх основним правилам 

безпеки життєдіяльності.  

З метою проведення профілактичної роботи серед учасників освітнього 

процесу щодо дотримання правил безпечної поведінки, формування вміння 

прогнозувати небезпечні ситуації та знаходити правильні рішення щодо 

безпечного виходу з цих ситуацій, підняття рівня інформаційно–просвітницької 

роботи з питань безпечної життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

умовах воєнного стану  в закладі з 01 по 09 вересня 2022 року було проведено 

Тиждень знань  з безпеки життєдіяльності «Обережно: небезпека!». 

В ході Тижня класоводами  та класними керівниками були проведені 

години спілкування з елементами практичних занять, вікторини, 

розроблені  пам’ятки дій у кризових ситуаціях, розглянуті поради та алгоритм 

дій при надзвичайних ситуаціях, правила безпеки в умовах воєнного стану, при 

загрозі радіаційної небезпеки, хімічної атаки. Значна увага була приділена 

інформації по уникненню уражень вибухонебезпечними предметами. 

 

 

 

 



 

КАЛЕЙДОСКОП тематичних заходів в рамках Тижня ОБЖ: 

 –Інформаційна година«Поведінка у надзвичайних ситуаціях» (8-Б клас); 

 

 

- Година спілкування « Поведінка під час воєнного стану» (9-ті класи); 

        



   

- навчальні тренування « Надання домедичної допомоги»- зупинення кровотечі, 

накладання джгута (8-класи); 

       

 



- Відпрацювання надання домедичної допомоги (8-класи); 

 

-«Шкільна аптека, її необхідність» (10 клас)-практичне заняття з надання першої 

допомоги; 

         

 

 



- Уроки здоров'я»: 

* «Здоров'я і здоровий спосіб життя» (5-ті класи) з використанням мультфільмів 

та відеопрезентацій; 

     

 

 



*«Безпека в кабінеті фізики» з проведенням дослідів з дотриманням правил 

техніки безпеки (9-А кл.); 

 

 

- розв'язування кросвордів та ребусів «Безпека твого життя» (8-9-ті класи); 

         



 

-виховні  години в початковій школі: 

*«Веселі перерви» з використанням ігр,  квестів, змагань для учнів початкової 

школи з метою безпечної поведінки під час перерв; 

 



    

*конкурси малюнків «Наша безпека»-(учні початкових класів); 

 



*«Всім потрібно пам'ятати,  що з вогнем не можна грати» з використанням 

відеоматеріалів (2-класи); 

      

 



* «Вивчаємо правила переходу дороги, кольори світлофору»  (1 класи); 

        

       

-інформаційні куточки  та пам'ятки «Правила безпеки під час війни» в класних 

кабінетах; 

        

 

 



- відпрацювання  алгоритму дій під час повітряної тривоги- 

«Проінформована дитина - це озброєний військовий». 

 

       

 

Бережімо своїх дітей, адже вони –  

майбутнє української нації! 


