
  Дистанційне навчання учнів 10-х класів КОЛІФКС ІІ-ІІІ ст.. 

                    з  предмету  «Захист Вітчизни»                                              
Вчитель   Боришкевич Микола Андрійович 
 
Працюємо за підручником:  «Захист Вітчизни»  (рівень стандарту) 

                         підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти 

                         автор Гнатюк М.Р.                             Київ «Генеза» 2018р. 
В електронному варіанті: pidruchnyk.com.ua › 1149-zahyst-vitchyzny-10-klas-g... 

 

                Вивчаємо розділ VІІІ.Основи цивільного захисту. 

 
Дата  Тема та питання для опрацювання матеріалу Джерела  

знань 

Запитання та завдання для перевірки. 
      Формуємо компетентності 

 

 

08.04. 

20р 

Тема 1. Надзвичайні ситуації мирного та 

воєнного часу та загроза їх виникнення. 

               Заняття-1.. 
1.Єдина державна система цивільного захисту 

та її складові.  

2.Законодавче та нормативно-правове 

забезпечення її функціонування. 

Підручник 

Пар-ф 21 

Ст.172- 

175.     

1.Для чого створюються функціональні 

підсистеми ЄДСЦЗ? Чим їх призначення 

відрізняється від призначення 

територіаль-них підсистем?                          

2.Користуючись різними джерелами 

інформа-ції, знайдіть інформацію про те, 

які закони об’єднав у собі Кодекс 

цивільного захисту України.(записати у 

робочий зошит) 
 

 

11.04. 

  20р 

Тема 2. Надзвичайні ситуації природного, 

техногенного, воєнного і соціально-полі-

тичного характеру. 

               Заняття-1.. 
1.Причини виникнення та класифікація   

надзвичайних ситуацій. 

Підручник 

Пар-ф 22 

Ст.175-177     

1.Що таке надзвичайна ситуація? Назвіть 

причини виникнення надзвичайних 

ситуацій та дайте їх класифікацію.             

2.Користуючись різними джерелами 

інформації, знайдіть інформацію про те, 

які закони об’єднав у собі Кодекс 

цивільного захисту України. 
 

 

15.04. 

   20р 

Заняття-2.. 
 1.Загальні ознаки надзвичайних ситуацій. 

 2.Рівні надзвичайних ситуацій. 

Підручник 

Пар-ф 22 

Ст.177- 

178.   

1.Знайдіть у Кодексі цивільного захисту 

України права та обов’язки громадян у сфері 

цивільного захисту України. .(записати у 

робочий зошит)                                            

 

 

18.04. 

20р 

                     Заняття-3.. 
1.Джерела небезпечних ситуацій у військо- 

вий час. 

2.Надзвичайні ситуації, які характерні для 

регіону, їх наслідки для життєдіяльності 

населення та суб’єктів господарювання. 

Підручник 

Пар-ф 22 

Ст.178-

181.    

 

1.Дайте характеристику вражаючим 

факторам ядерного вибуху.                      

2.Назвіть, яка зброя належить до 

біологічної.  

3.Яких загальних правил безпечної 

поведінки слід дотримуватися при 

виникненні різних надзвичайних 

ситуацій? 

Інтернет 

ресурс 

 

22.04. 

20р 

                     Заняття-4.. 
1.Потенційно небезпечні об’єкти міста 

(району) та їх коротка характеристика. 

Інтернет 

ресурс 

Схарактеризуйте потенційно небезпечні 

об’єкти міста (району), у якому ви 

живете. .(записати у робочий зошит)                        

 

25.04. 

20р 

                           Заняття-5.. 
1.Попередження виникненню можливих 

надзвичайних ситуацій. 

Інтернет 

ресурс. 

1. Яких заходів уживають державні 

органи, органи місцевого 

самоврядування та населення вашого 

регіону з метою попередження 

виникнення можливих надзвичайних 

ситуацій? (записати у робочий зошит)                                                                 
2.У яких випадках та яким чином 

викорис-товується міжнародний 

розпізнавальний знак цивільної оборони. 

.(записати у робочий зошит)                        
29.04.20          Контрольна робота: «Основи цивільного захисту» 

https://pidruchnyk.com.ua/1149-zahyst-vitchyzny-10-klas-gnatyuk.html


 

Контрольна робота з розділу  «Основи цивільного захисту»                                                   

для  юнаків 10-их класів на період дистанційного навчання. 

 

     

ЗАВДАННЯ: 

 

     1.Як класифікують надзвичайні ситуації?  

        Які існують рівні надзвичайних ситуацій? 

     2. Які причини виникнення надзвичайних ситуацій? 

     3. Які джерела небезпечних ситуацій у воєнний час? 

     4. Що таке: 

         - вибухонебезпечні об’єкти? 

         - хімічно небезпечні об’єкти? 

         - радіаційно небезпечні об’єкти? 

    5. Коли вводиться і, що таке надзвичайний стан? 

    6. Характеристика зони зараження та осередку хімічного ураження? 

    7. Правила  карантиу та обсервації? 

     8. Що таке санітарна обробка, дезактивація, дегазація та дезінфекція? 

     9. Чому боєприпаси об’ємного вибуху називають  «вакуумною бомбою»? 

     10. Які особливості гасіння напалму та білого фосфору при потраплянні на 

одяг і відкриті ділянки тіла? 

     11. Які існують засоби органів дихання? Будова. Для чого призначенні 

додаткові патрони ДПГ-1, ДПГ-3? 

     12. Для чого призначений прилад: 

                    - ДП-5А? 

                    - ВПХР? 

 

                      Контроль за виконанням: 

     1. Дати відповіді в письмовій формі в робочих зошитах.  

     2. Виконання завдань буде перевірено та виставлено оцінки. 

 

                                          Бажаю успіхів! 

 

                          Вчитель з предмету  «Захист  Вітчизни»   

                           м-р: Боришкевич М.А. 
 


