
 

 

Інформація 

про підсумки проведення Тижня безпеки дитини в Житомирському 

дошкільному навчальному закладі №49 

 

              Відповідно Плану основних заходів цивільного захисту департаменту 

освіти Житомирської міської ради на 2022 рік, наказу департаменту освіти 

Житомирської міської ради «Про підсумки виконання завдань цивільного 

захисту учасників освітнього процесу Житомирської об’єднаної 

територіальної громади в 2021 році та основні завдання на 2022 рік» від 

31.01.2022 №35, наказу завідувача ДНЗ №49 Юрченко Л.В. «Про проведення 

Тижня безпеки» від 03.05.22 р. №40 з 23.05.2022р. – 27.05.2022р. був 

проведений в дошкільному навчальному закладі №49 «Тиждень безпеки 

дитини», з метою поліпшення якості освітньо-виховної роботи з дітьми з 

питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганди здорового та 

безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей 

дошкільного віку вмінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час 

надзвичайних ситуацій, підняття рівня інформаційно–просвітницької роботи з 

питань безпечної життєдіяльності учасників освітнього процесу в умовах 

воєнного стану.  

         Під час проведення «Тижня безпеки дитини» усі заплановані заходи 

здійснювались у трьох напрямках:  

- робота з дітьми; 

- робота з педагогами; 

- співпраця з родинами вихованців. 

З дошкільниками закладу проведені тематичні дні: 

1-й день «Дитина серед людей» 

2-й день «Я і Природа» 

3-й день «Сам вдома» 

4-й день «Бережемо здоров'я змалку» 

5-й день «Захисти себе сам»    

    Вихователі поповнили матеріалами та атрибутами осередки з безпеки  

поведінки. Також у групах в наявності сюжетно – рольові ігри, будівельно – 

конструктивні, настільно – друковані, дидактичні, осередок ігор – 

драматизацій та театралізованої діяльності, осередок художнього слова. Такі 

матеріали сприяють вихованню   у дітей  відповідальності, самостійності, 

небайдужості до власного здоров’я. 

 



         Вихователі створили необхідні умови, використали цікаві форми та 

методи для проведення заходів з безпеки життєдіяльності. Це і тематичні 

заняття, дидактичні, сюжетні, театралізовані, конструктивно-будівельні ігри, 

конкурси, естафети, змагання, екскурсії тощо на свіжому повітрі. Також 

педагоги  створили умови для самостійних форм дитячої творчості.  

Облаштована виставка фотоматеріалів: «Ми – за мир!», «Здорова дитина – 

щаслива родина», «Малята за безпеку на дорогах» тощо. 

Проведено в середніх і старших групах моделювання ситуацій та розв’язання 

проблемних ситуацій за сюжетними картинками: «Незнайомі люди», 

«Телефонний дзвінок», «Хто там», «Ми їдемо в автобусі», «Хто чинить не 

правильно», «Якщо я загубилась на вулиці».  

Інсценування казок ( діти старших груп для дітей раннього та молодшого 

дошкільного віку)  М Трублаїні «Про дівчинку Наталочку та сріблясту рибку», 

К. Чуковського «Плутанина», «Троє поросят», «Мишка загубилася» та ін. 

Бесіди з дітьми про шкідливі продукти харчування (чіпси, солодкі газовані 

напої, смажені страви тощо), про вітаміни, які містяться у фруктах та овочах, 

про здорове харчування; бесіди на теми: «Чому з вогнем не граються», 

«Бездомні тварини», «Обережно - незнайома рослина», «Як зберегти чисте 

повітря на планеті», «Правила культурного спілкування з людьми», «Справжні 

друзі» та ін. 

Інструктор з фізичної культури Серафенюк Т.І. та музичний керівник Кушнір 

М.І. провели музично -  спортивні розваги на свіжому повітрі:  «В гостях у Феї 

Чистоти», «Школа світлофора Моргайка», «Маленькі рятівники поспішають 

на допомогу» з дітьми молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.  

        Батьки не  були осторонь заходів Тижня безпеки дитини.  На сайті закладу, 

у вайбер групах для батьків вихователь – методист і вихователі закладу  

розмістили цікаву та повчальну інформацію, поради, пам’ятки, рекомендації: 

«Порядок дій у разі хімічної небезпеки», «Як проявляється отруєння НХР і як 

надати допомогу потерпілому», «Допомога при ураженні НХР», «Щодо 

здійснення заходів захисту в умовах воєнного стану та надзвичайних 

ситуацій», «Що потрібно знати про міни та вибухонебезпечні предмети», 

«Алгоритм дій на випадок сигналу «Повітряна тривога»», «Правила безпеки в 

умовах воєнного стану», «Боротьба з тероризмом», «Анонім», 

«Вибухонебезпечні», «Підозрілий предмет», «Підозріла пошта».  Значна увага 

була приділена інформації по уникненню уражень вибухонебезпечними 

предметами. Батькам запропонували переглянути вдома з дітьми мультфільми 

про безпечну поведінку та обговорити ситуації, зображені в них, як-от у 

«Корисних підказках» від телеканалу ПЛЮС ПЛЮС: безпека у дворі, безпека 

вдома, поведінка з незнайомцями.  

        До проведення заходів були долучені спеціалісти з охорони праці 

департаменту освіти Яремчук Ю.І., Гонсецький О.Е., які провели з педагогами 



бесіду на тему: «Безпечна поведінка з вибухонебезпечними предметами»; 

інженер з охорони праці департаменту освіти Гулак Л.Й. та представник ТОВ 

«Вогнеборець – 101» Снігурівський Р.М. провели бесіду з персоналом закладу  

на тему: «Протипожежна безпека»; представники Головного управління 

Національної поліції України, які розповіли дітям про правила вуличного 

руху.  Сьогодення внесло корективи в освітянське життя та незмінним 

лишилося те, що усі ми маємо працювати заради наших дітей. Робота кожного 

наразі надзвичайно важлива. 

      З педагогами закладу вихователь – методист Симбірська Ж.В. опрацювала 

нормативно-правову база в умовах воєнного стану в Україні;  методичну 

літературу з питань ОБЖД, надала методичні рекомендації щодо здійснення 

освітньої діяльності з питань дошкільної освіти на період дії правового 

режиму воєнного стану, розробили сітку занять з формування основ безпечної 

поведінки дітей в умовах ведення військових дій. Був проведений круглий стіл 

з вихователями на тему: «Безпека в транспорті в умовах воєнного стану» та 

інтерактивна бесіда на тему: « Безпека і захист дитини в умовах воєнного часу: 

сучасні виклики, загрози та шляхи їх подолання».  

Педагоги ознайомлені з «Планом реагування на надзвичайні ситуації 

вихователя закладу дошкільної освіти», «Порядком дій у разі хімічної 

небезпеки»,  «Допомога при ураженні НХР», «Щодо здійснення заходів 

захисту вихованців під час освітнього процесу в умовах воєнного стану та 

надзвичайних ситуацій», опрацьований практичний порадник «Як вижити під 

час надзвичайної ситуації та під час війни» тощо. Також вихователь – 

методист розробила: алгоритм дій на випадок сигналу «Повітряна тривога», 

маршрут руху дітей та працівників закладу освіти до тимчасового укриття, а 

також надала методичні рекомендації створеній групі реагування у разі 

сигналу «Повітряна тривога». Тимчасове укриття в закладі оснащено ігровими 

та навчальними посібниками, а також зроблені педагогами  каталоги 

посібників щодо їх використання в групових павільйонах та тимчасовому 

укритті.     

      Медична сестра закладу Корзун З.В. надала педагогам закладу цікаві та 

повчальні поради, рекомендації: «Нервовий тик у дитини: допоможіть 

подолати»,  «Вправи для зняття м’язового напруження в дитини», «Вправи для 

швидкого зниження стресу дитини під час гострих кризових ситуацій», «Як 

підтримати дитину, яка боїться голосних звуків і вибухів», «Хімічна 

небезпека: чим загрожує та як надати першу допомогу», «Як допомогти за 

ушкодження очей».  

Для батьків на сайті закладу були рекомендовані матеріали:  

 Вакцинація під час війни: що повідомити батькам. 

 Відповіді на п’ять запитань про поліомієліт: мотивуємо батьків долати 

страх вакцинації. 



 Як уберегтися від укусів кліщів під час воєнного періоду. 

 Радіаційна небезпека: як діяти, безпечно харчуватися та проводити 

профілактику 

 Як відкоригувати раціон у разі зміни радіаційного фону. 

       Педагогами всіх вікових груп використовуються публікації психолого-

педагогічного та методичного спрямування, зокрема на сайті МОН «Сучасне 

дошкілля під крилами захисту» у Telegram-каналі «Підтримай дитину» 

https://t.me/pidtrumaidutuny. Соціальним педагогом Козенюк А.А. 

систематично проводиться робота з батьками щодо психологічного супроводу 

дітей у воєнний час, надається консультативна підтримка щодо допомоги 

дітям впоратися з тривожністю під час воєнних дій.   

Отже, педагоги закладу сприяють формуванню у дітей навичок безпечної 

поведінки, використовуючи рекомендовані онлайн матеріали та відео, 

підготовлені МОН, ДУ «Український інститут розвитку освіти», ЮНІСЕФ. 

          На виробничих нарадах колектив розглядав актуальні питання 

колективної безпеки: безпека учасників освітнього процесу,  виконання 

Листа МОН №1/ 3845 – 22, від 02.04.2022р. «Про рекомендації для 

працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в 

Україні», Листа МОН України від 14.02.2019 № 1/11-1491 «Щодо 

організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» за інформацією завідувача 

Юрченко Л.В.; «Методичні рекомендації щодо організації освітнього 

процесу в закладах дошкільної освіти в літній період в умовах воєнного 

стану» за інформацією вихователя – методиста Симбірської Ж.В., листа 

МОН України від 01.06.2022 р. №1/5895-22 «Про організацію фізкультурно 

– оздоровчої роботи під час літніх канікул» за інформацією інструктора з 

фізичної культури Серафенюк Т.І.,   щодо напруженої епідеміологічної 

ситуації в Україні, обговорення листа МОНУ і МОЗУ від 06.09.2018 №1\9-

537 за інформацією сестри медичної старшої  Корзун З.В., булінг в 

дошкільному освітньому закладі: його види та чинники, за інформацією 

соціального педагога Козенюк А.А., листом МОН від 25.03.2022р. №1/3663 

– 22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії» за 

інформацією соціального педагога Козенюк А.А.        

        Охорона та зміцнення здоров’я дітей, формування звички до здорового 

способу життя залишаються актуальними та першочерговими завданнями 

дошкільного закладу.  
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