Особливості підготовки та проведення заходів з безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі 9 відсотків усіх
випадків смертності та 16 - інвалідності настають внаслідок травматизму.
В Україні кількість травмованих і загиблих внаслідок нещасних випадків
невиробничого характеру у три рази більша, ніж в інших європейських
країнах.
У зв'язку з цим створення на місцевому рівні безпечного і сприятливого
для здоров'я середовища життєдіяльності людини, формування ефективної
системи профілактики травматизму невиробничого характеру стає
проблемою державного рівня.
Одним із шляхів вирішення даної проблеми є підвищення рівня культури
безпеки та обізнаності населення з питань безпеки життєдіяльності,
формування відповідального ставлення громадян до особистої безпеки та
безпеки оточуючих. І чим раніше людина вивчить основні принципи
самозахисту та усвідомить свою відповідальність за дії у період лиха, тим
ефективніші будуть результати. Ось чому формування у людей свідомого
ставлення до проблем особистої і колективної безпеки, набуття ними навичок
і досвіду із самозахисту і рятування слід починати з дитячих років і цілком
зрозуміло, що лише дорослі члени суспільства можуть донести до дітей
істину, що їхня безпека залежить від них самих, що їхнє життя є безцінним.
Одним із шляхів поширення серед дітей та підлітків відповідних знань та
вмінь у сфері безпеки життєдіяльності є цілеспрямований розвиток
позашкільної та позакласної роботи.
Саме з метою реалізації цього напрямку в літніх пришкільних таборах
проводяться навчальні інформаційно-просвітницькі заходи з безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту.
Проведення таких заходів в літніх пришкільних таборах передбачає
наступну мету:
 ознайомлення дітей з правилами особистої безпеки, підвищення їхньої
готовності діяти швидко, свідомо в умовах шкідливих та небезпечних
факторів природного, техногенного, екологічного та соціального
середовища;
 виховання у дітей почуття колективізму, готовності прийти на допомогу
тим, хто потрапив у біду.
Заходи з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту плануються та
проводяться як для всього дитячого табору в цілому, так і для кожного загону
зокрема. В загальному плані роботи табору повинні бути такі заходи, як
різноманітні змагання між загонами, спортивні ігри, вікторини, дискотеки,
лотереї, тощо. Форми та методи проведення цих заходів повинні бути
змістовними та цікавими для дітей.
Спочатку в загонах, згідно з планами роботи, проводяться бесіди,
вікторини, демонстрації кіно- та діафільмів з безпеки життєдіяльності, потім
проводяться тренування, змагання, а в кінці зміни - спортивні ігри та

естафети. Підготовка та проведення спортивних ігор покладається на
керівника з фізичного виховання та вихователя.
Консультаційно - методичну допомогу в підготовці та проведенні
спортивних ігор, вікторин, тренувань та інших навчально-просвітницьких
заходів з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту надають працівники
навчально – методичного центру ЦЗ та БЖД області та його структурних
підрозділів, а також працівники органів управління освіти.
Якість проведення заходів з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту
в значній мірі залежить від наявності навчально-матеріальної бази, тобто від
забезпечення таборів необхідним спортивним інвентарем та засобами з
цивільного захисту, навчально-методичними та наочними посібниками,
відеофільмами з безпеки життєдіяльності.
Однією з найбільш активних масових форм закріплення теоретичних
знань та удосконалення практичних навичок щодо здорового та безпечного
способу життя є змагання, вікторини, естафети, турпоходи із відвідуванням
цікавих осередків природи, з практичним орієнтуванням на місцевості,
розведенням вогню та приготуванням їжі в польових умовах. Змагання
можуть проводитись між загонами та ланками серед дітей одного віку.
Підготовка території та будівель табору до захисту від можливих
наслідків реальних надзвичайних ситуацій покладається на працюючий
персонал табору. Тому, щорічно до початку табірного сезону, силами
навчально – методичного центру ЦЗ та БЖД області та його структурних
підрозділів в плановому порядку проводиться підготовка начальників
(керівників) таборів, старших вожатих та вихователів, які працюватимуть з
дітьми шкільного віку. Керівництво установ, організацій, яким належать
табори та адміністрація дитячого табору відповідають за забезпечення
засобами індивідуального захисту, необхідним інвентарем, навчальнометодичними посібниками з питань безпеки життєдіяльності. Адміністрація
дитячого табору також організовує оповіщення у випадку загрози або
виникнення надзвичайної ситуацій та сприяє здійсненню евакуаційних
заходів, а також забезпечує виконання інших заходів з цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності у таборі.

