
за допомогою підручних засо-

бів, дії на 

зараженій 

ділянці 

місцевості 

у засобах 

індивідуа-

льного 

захисту, тушіння пожеж, ряту-

вання на воді, теоретичні тес-

тування із уміння діяти у над-

звичайних ситуаціях, визна-

чення висоти об’єктів та ши-

рини річки, конкурс представ-

лення команд. Найкращі ре-

зультати на етапах змагань 

показали команди «Екстрім» 

м. 

Кам’янець

-

Подільсь-

кий, кері-

вник Го-

рячок На-

талія Іва-

нівна, «Меридіан» Городи-

щенської середньої школи 

Шепетівського району, керів-

ник Варава Валерій Микола-

йович, тренер – Яворський 

Володимир Миколайович, 

«Азимут» м. Шепетівка тренер 

– Приходько Василь Іванович, 

Білогірського району тренер – 

Баранчук Сергій Олексійович, 

м. Нетішин тренер – Шаправ-

ський Сергій Анатолійович, м. 

Старокостянтинів тренер – 

Озерчук Володимир Дмитро-

вич та багато інших. 
  

ННаашшіі  ддооссяяггннеенннняя  
 

Команда юних рятувальників 

Хме-

льнич-

чини 

неод-

нора-

зово 

прий-

мала 

участь 

у Всеукраїнських та Міжнаро-

дних змаганнях та неоднора-

зово посідала призові місця. 

 
 
  
  
  
  
  
  
  

  
ААддрреессаа  ХХммееллььннииццььккооггоо  ооббллаассннооггоо  
ввііддддііллеенннняя  ВВГГДДРР  ““ШШккооллаа  ббееззппееккии””::  

2299002211  мм..  ХХммееллььннииццььккиийй,,  
ввуулл..  ККаамм `̀яяннееццььккаа,,  225577//11..  

ттеелл..  22--0033--4477  
EE--mmaaiill::  kkuurrssiikkmm@@uukkrrppoosstt..uuaa  

  

ХХммееллььннииццььккее  ооббллаассннее  ввііддддііллеенннняя  
ВВссееууккррааїїннссььккооггоо  ггррооммааддссььккооггоо  

ддииттяяччооггоо  ррууххуу  

““ШШккооллаа  ббееззппееккии”” 
 

 

 

““ЗЗннааттии,,  щщообб  
ппееррееддббааччииттии,,  
ппееррееддббааччииттии,,  
щщообб  ддііяяттии”” 

  
мм..  ХХммееллььннииццььккиийй  

  

mailto:kursikm@ukrpost.ua


ССттввоорреенннняя    
  

2 червня 

2004 року 

за № 77 

Хме-

льницьким 

обласним 

управлін-

ням юсти-

ції легалізовано шляхом пові-

домлення про заснування 

Хмельницьке обласне від-

ділення Всеукраїнського гро-

мадського дитячого руху 

“Школа безпеки”.  
  

ККееррііввннииццттввоо  
  

Діяль-

ність 

відді-

лення 

здійсню-

ється під 

патрона-

том ГУ 

МНС в Хмельницькій області та 

Навчально – методичного 

центру ЦЗ та БЖД Хмельниць-

кої області. 
 

ГГооллоовваа  ввііддддііллеенннняя  ––    
ВВддооввииччееннккоо  

ГГееннннааддіійй  ВВооллооддииммииррооввиичч  

ООссееррееддккии  РРууххуу  
  

В області створено 28 осеред-

ків Руху, які діють майже у 

всіх містах та районах області. 
 

ООссннооввнніі  ннааппрряяммккии  ддііяяллььннооссттіі    
  

  Форму-

вання від-

повідаль-

ного став-

лення до 

питань 

особистої 

та колек-

тивної безпеки. 

  Навчання правильним діям у 

надзвичайних і екстремальних 

ситуаціях. 

  Пропаганда знань з охорони 

життя і здоров`я дитини, 

сім`ї. 

 Про-

ведення 

індивіду-

ально-

групових, 

масових 

заходів, 

конкурсів, вікторин, конфере-

нцій, семінарів, навчань, нау-

кових досліджень; 

 Підготовка програм, ви-

пуск літератури з питань дитя-

чої безпеки. 
  

ООббллаасснниийй  ззббіірр  ––  ззммааггаанннняя  
 

Щорічно в мальвничих 

куточках Хмельниччини біля 

ріки 

Смотрич 

прохо-

дить об-

ласний 

збір-

змагання 

юних рятувальників «Школа 

безпеки». У всіх етапах обла-

сного збору - змагання беруть 

участь команди майже з усіх  

міст та районів області. Зма-

гання складаються із наступ-

них етапів – крос-похід з по-

доланням навісної переправи 

через річки та заболочені міс-

цевості, дюльфер, траверс, 

орієнтування на місцевості, 

надання першої медичної до-

помоги по-

терпілому 

з транспо-

ртуванням 

його у 

безпечне 

місце  


