
 

 

 

Бездумно нищимо природу, 

Втручаємось в незнану суть! 

І так від роду і до роду, 

Ніяк не можемо збагнуть: 

Що навкруги ніщо не вічне, 

І ми – лиш мить на цій Землі, 

А після нас настане вічність 

Така, яку збудуєм МИ. 

І прийдуть діти та онуки 

На куряву від попелищ, 

Де вже течуть отруйні ріки, 

Й Чорнобиля панує ніч. 

Не переймаючись бідою, 

Ми за комфорту певну мить 

Готові згубною ціною –  

Життям нащадків заплатить!!! 
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“Дітям, як і дорослим, хочеться бути здоро-

вими і сильними. Тільки діти не знають, що для 

цього потрібно робити. Поясни їм і вони бу-

дуть берегтися”   

                                                    Януш Корчак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета проведення семінару: 

1. Удосконалити теоретичні знання і прак-

тичні навички з питань цивільного захисту,  

дій в умовах надзвичайних ситуацій. 

2. Набути практичних навичок для якісної  

організації та проведення «Тижня безпеки 

дитини». 

3 Виховувати організованість, самодисцип-

ліну, відповідальне ставлення до своїх 

обов’язків. 

4. Розвивати увагу, вдумливість, розсудли-

вість, бажання знати більше. 

 

ПЛАН РОБОТИ СЕМІНАРУ: 

І. Організаційний блок 

1. Реєстрація учасників семінару, огляд закла-

ду, діючих виставок                       9.00 - 9.15  

2.  «Знайомимось ближче»  - вступне слово   

      (Білик К.Д. - завідуюча №23)      9.15 - 9.20 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

ІІ. Інструктивний блок 

2.1.  «Основні зміни в законодавчій базі ЦЗ» -

доповідь-презентація  (Гатауллін Р.Г. - ме-

тодист ОМК БЖД населення)     

9.20 - 9.35 

2.2. ««Тиждень безпеки дитини», «Тиждень 

знань з основ безпеки життєдіяльності»  - 

спільне та відмінне в організації та про-

веденні»  - порівняльна презентація – дис-

пут (Вовченко Н.О – завідуюча ОМК БЖД 

населення))                                     9.35 - 9.55 

ІІІ. Методичний  блок   

«Тиждень безпеки дитини в ДНЗ №23» 

- з досвіду роботи 

3.1. «Нормативно-правове забезпечення» - 

виставка-презентація  (Малафеєва Л.В. – 

вихователь-методист ДНЗ №23 посадова  

особа з питань ЦЗ ДНЗ №23)     

9.55 – 10.10 

 3.2. «Андрагогічна модель навчання в сфері 

ЦЗ ДНЗ. «Основні поняття про НС. Дії 

працівників по попереджувальному сиг-

налу «Увага всім!»» - фрагмент лекційного 

заняття по програмі підготовки працівників, 

які не входять до складу спеціалізованих 

служб та формувань цивільного захисту. 

(Малафеєва Л.В. – вихователь-методист 

ДНЗ №23 посадова  особа з питань ЦЗ 

ДНЗ №23)                                  10.10 – 10.30 

3.3. «Навчально-методичні матеріали ОМК 

БЖД населення на допомогу педагогам»  

- презентація  (Гловацька О.В. - методист 

ОМК БЖД населення)     10.30 – 10.40 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

ІV. Блок поширення досвіду 

4.1. «Тематичне оформлення груп» - екскур-

сія-огляд приміщень ДНЗ.       10.40 – 11.10 

4.2. «Дії особового складу ДНЗ у разі загрози 

або виникнення НС»  – перегляд відеофі-

льму                                            11.10 – 11.25 

V. Аналітичний блок 

5.1. «Розробляємо щоденне планування  

«Тижня безпеки дитини»»  Робота в гру-

пах. - Практикум-презентація. (Молошнюк 

Л.В. – вихователь-методист ДНЗ №23 за-

ступник посадової  особи з питань ЦЗ 

ДНЗ №23)                                   11.25 – 12.00 

5.2. «Цивільний захист ДНЗ в дії» - експрес-

опитування. (Сокиринська Н.Д. – мето-

дист  міського методичного кабінету)                                          

                                                             12.00 - 12.15 

5.3. «А як у Вас?» - неформальне обговорення 

теми під час  дружніх посиденьок (Малафе-

єва Л.В., Молошнюк Л.В. – посадові особи 

з питань ЦЗ ДНЗ №23 - вихователі-

методисти ДНЗ №23)   

                                                            12.15 - 12.45 



 

 

 


