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                                  СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА 

 № 91    М. ЛЬВОВА 
  

(приурочений до Всесвітнього Дня цивільної оборони) 

13 березня 2019 року, о 08.30 год, за адресою м. Львів, вул. Варшавська, 58  

відбувся Єдиний Показовий День цивільного захисту для керівників закладів загальної середньої освіти 

Шевченківського району  м. Львова 
 

           Захід передбачав не лише перевірку вмінь учнів правильно та чітко діяти в екстремальних ситуаціях, 

щоб захистити своє життя, діяти зібрано та рішуче, не розгубитися у випадку виникнення надзвичайних 

ситуацій але й виховання в підлітків високих морально-психологічних якостей: витримки, відваги, мужності, 

ініціативності та спритності. 

У ЗАХОДІ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ:  

1. Мартинів Володимир Михайлович - головний спеціаліст відділу освіти Шевченківського та 

Залізничного районів управління освіти ДГП ЛМР. 

2. Дубчак Олег Васильович – головний спеціаліст управління з питань надзвичайних     

      ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР. 

3. Гавура Юлія Олегівна – головний спеціаліст з питань цивільного захисту і мобілізаційної роботи 

Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради.  

4. Лисишин Петро Ігорович – головний фахівець Шевченківського відділу ДСНС м. Львова.                                                                                                                         

5. Осим Федір Михайлович – заступник головного лікаря КНП «Міська дитяча клінічна    

      лікарня м. Львова». 

6.   Брусаков Валерій Васильович – майстер виробничого навчання  міських курсів  

      ЦЗ. 

7. Фуртак Андрій Іванович - представник КНП «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова». 

8. Володимир Фітьо - військовий кореспондент, учасник АТО, випускник школи.  
9.   Представники служб НС, відділу поліції ГУ НП у Львівській області, воїни АТО.                                                                                                 

         Відповідно до Плану проведення Показового Єдиного Дня цивільного захисту було проведено:  

 навчально-методичний семінар керівників навчальних закладів району, відкриті уроки, навчальне тестування 

з питань ЦЗ з використанням мультиборда, розгортання формувань ЦЗ, прикладна комбінована естафета, 

показові виступи на тему «Елементи самозахисту» юних спортсменів із секцій кіокушинкай карате та Школи 

бойового гопака,  театралізований виступ юних пожежників- рятівників «Запобігти, попередити, врятувати!», 

майстер- клас з надання першої домедичної допомоги, конкурс на кращий  учнівський малюнок за тематикою 

ЦЗ,  розгортання ЗПЕ, евакуація учасників навчально – виховного процесу та персоналу школи після сигналу 

тривоги «Увага всім!.                                                                                                                                   

         Учні, постійний склад формувань діяли чітко і грамотно. 
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