
 
Надорожнянський навчально-виховний комплекс 

(загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад) 

Тлумацької районної ради 

Івано-Франківської області 

Вул. Гостинець, 37, с. Надорожна, Тлумацький р-н., Івано-Франківська обл., 78016 , тел. 

6-62-32,  e-mail : nadorozna-nvk@i.ua , Код ЄДРПОУ 23800223 

Від 29.10.2019р.                                                                     №___ 

Звіт про проведення 

ТИЖНЯ ЗНАНЬ З ОСНОВ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

На виконання спільного наказу управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області та департаменту освіти, 

науки та молодіжної політики  Івано-Франківської ОДА від 04.10. 2019 року № 

573  з 21.10.19р. по 25.10.19р. у Надорожнянському НВК був  проведений 

Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. 

Усі заплановані заходи було проведено  згідно плану: 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

1 

 

 

Відкриття тижня. Лінійка. 21.10.2019 р 

2 Інтелектуальна гра « Ми обираємо здоровий 

спосіб життя» між учнями 7 та 8 класів. 

22.10.2019 р. 

3 Виставка методичної та науково- популярної 

літератури «Безпека понад усе» 

Протягом 

тижня 

4 Проведення тематичних виховних годин   в   1-9 

класах. 

Протягом 

тижня 

5 Мультгодина для учнів 1 – 4 класів «Правила 

поводження дітей при пожежі », казка з татом « 

Про важливість дорожніх знаків » 

24.10.2019 р. 

6 Практичне заняття для учнів «Надання першої 

допомоги під час нещасного  випадку» 

24.10.2019 р. 

7 Зустріч із представниками Управління ДСНС 

України в Івано-Франківській області  

25.10.2019р. 

8 Евакуація 23.10.2019р. 

9 Виставка малюнків « Моя безпека » 1 – 9 класи Протягом 

тижня 

 

https://drive.google.com/file/d/0B8a2WJ2y1jW8UzJ6NHlKTkJxQ00/view?usp=sharing


Уся робота була спрямована на організацію різних видів діяльності, які,  в 

свою чергу,  були направлені на набуття певних навичок поведінки, досвіду, 

самостійного пошуку виходів із непростих ситуацій, навчанню приймати 

виважені, продумані рішення. Адже все, чому навчають,  діти повинні вміти 

застосовувати в реальному житті, на практиці. Для досягнення максимального 

ефекту вчителі використовували художній матеріал, дидактичні, рухливі та 

сюжетно-рольові ігри, створювали проблемні ситуації. Під час проведення 

розваг з дітьми закріплювалися знання та навички стосовно безпеки 

життєдіяльності, підтримувався позитивний емоційний стан. 

 

 

 
 

  

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Надорожнянського НВК    ____________Пронюк О.Я. 


