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 «Арқан тартыс» (тест) 
 Арқан тартыс-Бұл 2 топқа бөлінген балалар мен немесе 2 баламен 

ойналады.Арқанның 2 жағын 2 бала немесе 2 топқа бөлінеген балалар 
тартысады. Қай топ арқанды өз жағына тартып алып кетсе сол топ жеңіске 
жетеді. 2 бала тартысқанда кай бала өзіне қарай арқанды тартып 2-ші баланы 
құлатса, құламаған бала жеңіске жетеді. 

 
1. «Қаракөз» деген сөздегі әріптердің санын 10-ға бөлсе, ондық бөлшек  
 қалай оқылады? а) 0,7 ә) 0,007 б) 7,10 
 2. Қосуды орында: 16,01 + 3,99 а) 19,10 ә) 20 б) 55,91 
 3. Азайтуды орында: 45,3 – 8,07 а) 37,33 ә)37,37 б) 37,23 
 
V. Үйге тапсырма Тақырыптың соңындағы сұрақтарға жауап беру  
 А тобынан 2 есеп (таңдау бойынша) 
VІ. Бағалау 
 
 

  

«Kluczowe aspekty naukowej działalności – 2016» • Volume 8. Techniczne nauki 

 67

 

OCHRONA PRACY 
*206331* 

К.т.н. Свяцький В.В., к.т.н. Скрипник О.В. 
Кіровоградський національний технічний університет 

 
РЕЗЕРВИ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ  

В СИСТЕМІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 
Ефективність ліквідації надзвичайних ситуацій природного і техногенного 

характеру (далі – НС) багато в чому визначається наявністю матеріальних ресу-
рсів. Їхня достатність дозволяє в мінімальний термін локалізувати НС, зменшити 
масштаби наслідків НС, усунути безпосередню небезпеку для життя і здоров’я 
людей і, як наслідок, розв’язати головне завдання – врятувати і організувати пер-
шочергове життєзабезпечення потерпілих. 

Резерви матеріальних ресурсів для ліквідації НС створюються завчасно, є ва-
жливим складеним елементом єдиної державної системи цивільного захисту, приз-
начені для невідкладного залучення необхідних засобів у випадку виникнення НС, 
спрямовані на порятунок життя і збереження здоров’я людей, зниження розмірів 
збитку навколишньому природному середовищу і матеріальних втрат, а також на 
локалізацію зон НС, припинення дії характерних для них небезпечних факторів. 
Усунення безпосередньої небезпеки для життя і здоров’я людей, інші першочергові 
заходи, пов’язані із забезпеченням життєдіяльності населення, – усе це здійсню-
ється за рахунок матеріальних цінностей, що входять у резерви. 

Створення і використання резервів матеріальних ресурсів для ліквідації НС 
ґрунтується на таких основних принципах: 

– визначеність цільового призначення – формуються цільові резерви, що 
враховують потенційні можливості прояву НС відповідно до регіональних, галу-
зевих і виробничих особливостей; 

– раціональність розміщення – забезпечення максимального рівня матеріа-
льних резервів; дислокація їх у місцях, виходячи з оцінки імовірності ризику ви-
никнення в них надзвичайних ситуацій; 

– економічність – величина витрат, які виділяються на створення, збері-
гання, використання і заповнення резервів матеріальних ресурсів для ліквідації 
НС, повинна визначатися у відповідності із імовірною НС, прогнозованим збит-
ком, програмою і послідовністю проведення невідкладних робіт, специфікою ре-
гіону або об’єкта; 

– керованість – відповідність системи керування усіма структурами різного 
рівня під час створення і використання матеріальних ресурсів;  
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– мобільність – підтримка високого рівня підготовленості резервів до опе-
ративного переміщення в зони НС, а також здійснення приймання, переробки і 
підготовки матеріальних ресурсів резервів до використання при ліквідації НС; 

– достатність – величина резервів, їхня структура, асортименти, якісні показ-
ники і характеристики повинні забезпечувати проведення невідкладних робіт з лікві-
дації надзвичайних ситуацій відповідно до специфіки регіону або об’єкта, виду НС. 

Матеріальні резерви, що використовуються для запобігання ліквідації над-
звичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків, ство-
рюються: 

– Кабінетом Міністрів України – державний резерв (стратегічний резерв) 
для проведення першочергових робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуа-
цій та надання термінової допомоги постраждалому населенню; 

– Державною службою України з надзвичайних ситуацій – оперативний ре-
зерв для реагування на надзвичайні події та надання термінової невідкладної до-
помоги постраждалому населенню; 

– міністерствами і відомствами (за специфікою діяльності) – відомчий ре-
зерв для запобігання надзвичайним ситуаціям та ліквідації їхніх наслідків; 

– обласними, міськими, районними державними адміністраціями та викон-
комами рад міст обласного значення – регіональний та місцевий резерви для ви-
конання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру та їх наслідків, і надання термінової допо-
моги постраждалому населенню; 

– суб’єктами господарської діяльності, у власності (управлінні) або у кори-
стуванні яких є об’єкт (об’єкти) підвищеної небезпеки, – об’єктовий запас для 
запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного харак-
теру та їх наслідків, проведення невідкладних відновних робіт. 

Номенклатура та норми накопичення запасів резервів у складі державного 
резерву затверджуються Кабінетом Міністрів України. Місця розміщення резер-
вів, номенклатура, обсяги та норми накопичення визначаються керівниками від-
повідних центральних і місцевих органів виконавчої влади та підприємств і за-
тверджуються відповідними рішеннями їх керівників. 

Нормативними документами [1 – 3] чітко визначено відповідальних за ство-
рення резервів матеріальних ресурсів, джерела фінансування, порядок випуску і 
відшкодування ресурсів, обліку і контролю їх зберігання і витрати, а також реко-
мендації зі створення резервів матеріальних ресурсів органами виконавчої влади. 
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Сабақ түсіндіріледі. (тақтаға мысалмен) 
 «Орамал тастамақ» (Ормалды кез келген оқушының алдына тастау, әрине 

тапсырмасы бар)  
Орамал тастамақ – Балалар шеңбер жасап тұрады. Бастаушы (тәрбиеші) 

балаларды айнала жүріп бір баланың артына орамал тастап кетеді. Артына 
орамалды тастағанын сезген бала менің артымда деп жауап береді. Артына 
ормалдың тасаталғанын сезбесе ол өлең н/се билеп беруі керек. Балалар шеңбер 
бойында көздерін жұмып тұры керек. 

0,07 + 13,23   56 + 0, 37  
6,25 – 4,3   7,63 – 2,51  
 
 «Қыз қуу» (1 қыз бала, 1 ер бала есептер шығару)  
 Қыз қуу-Балалар арасынан бір ер бала,1 қыз(ағаш атпен) қуады. Бала қызға 

жетіп қолынан ұстаса ол жеңіске жетеді. Кейде қызға 2 бала да қуады қай бала 
бұрын жетіп қыз қолын ұстаса сол бала жеңіске жетеді. 

 
1)  18,3 – 5   29 ,08 – 15 
2)  43 + 82,68   38,07 + 6 
  
 «Сақина салмақ» (санамақ) 
 Сақина салмақ- ойынды өткізуші және сақина салушы бала белгіленеді. 

Қалған ойыншылар жерге отырып тізелерінің үстіне алақандарын жаяды. 
Бастаушы жұмулы қолын әрбір ойыншының алақанына салысымен, ол бала 
алақанын жаба қояды. Бастаушы бір баланың алақанына сақина 
салысымен,ойыншылардың біреуінен «Сақина кімде»-деп сұрайды. Ол 
сақинаның кімде екенін білсе сол баламен орынын ауыстырады. Ал білмесе ол 
өз өнерін көрсетеді. Ойын басқарушы ойынды осылай жалғастыра береді. 

 Қалтам қанша? 
Өзімде бар сан қалта 
Шалбарда екі жан қалта 
Арт жағында қос қалта 
Жейде де екі төс қалта 
Костюмде екі іш қалта 
Және екі тыс қалта 
Бір төс қалта және бар 
Сонда есепте қане ал 
Менің қанша қалтам бар 
Айтпақшы, тағы пальтом бар, 
Ондада төрт қалтам бар (17) 
ІV.Бекіту кезеңі 
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-Балалар біз бүгін сендермен Ондық бөлшектерді қосу және азайту 
тақырыбын өтеміз күнделікті өтіп жүрген сабақтан өзгеше, себебі біріншіден қонақтар 
қатысып отыр, екіншіден сабағымызды «Ұлттық ойындар» түрінде жүргіземіз. 
Қазақтың қандай ұлттық ойындарын білесіндер? (жақсы дұрыс айтасындар) 

Яғни, қазақтың ұлттық ойындарына;- т.б. Осындай ұлттық ойындармен 
халқымыз әрдайым басқа халықтардан ерекшеленіп тұрады. Қазақ халқы кішігірім 
қуаныштың өзіне жүректері жарыла жаздап қуанып жүретін халық. Сол қуаныштары 
бүкіл халықтың, жұртшылықтың алдында шашу болып шашылыпп, ақтарылған ақ 
тілегін көрсетіп отырған. Шашу-тілек,береке, бірліктің белгісі. Бүгінгі өткелі отырған 
сабағымызда үлкен мереке. Сондықтан сол мерекеге орай сендердің келешектеріңе 
қуаныш, сәттілік тілеп шашу шашайын. (Үй тапсырмасы сұрақтар) 

–Балалар,кәмпиттерде сұрақтар жазылған. Қанекей дайын болсақ жауап 
берейік 

Шашудың сұрақтары 
1. Санның ондық бөлшекпен жазылуында үтір қайда қойылады?  
2. Ондық бөлшектің бөлшек бөлігінің цифрлары қалай аталады?  
3. Ондық бөлшектің соңына нөлдерді тіркеп жазғаннан немесе алып 

тастағаннан ондық бөлшек өзгере ме?  
4. 8 бүтін оннан үш бөлшегін ондық бөлшек түрінде жаз 
5. 28 бүтін жүзден 29 
6. Бөліндіні жай бөлшек және ондық бөлшек түрінде жаз 167:10 
7. Бөліндіні жай бөлшек және ондық бөлшек түрінде жаз 4:100 
8. 12 бүтін 25 тен 8 бөлшегін ондық бөлшек түрінде жаз? 
9. 6 бүтін 4 тен 1 бөлшегін ондық бөлшек түрінде жаз? 
10.  Ондық бөлшектерді разрядтары бойынша қалай салыстырады? 
11.  6,2 мен 7,1 салыстыр 
12.  32,46 мен 32,48 салыстыр 
13.  3,2 санын координаталық сәуледе қалай кескіндеуге болады? 
14.  4,0 * > 4,08 жұлдызшаның орнына белгілі санды қой 
15.  1,187 > 1,* 96 жұлдызшаның орнына белгілі санды қой 
 
ІІІ. Жаңа білімді хабарлау 
 «Хан талапай» (Асықты иіреміз, бүгінгі күнді жазамыз, есептер шығару) 

Хан талапай-бұл ойынға 5/ немесе 10 бала катыса алады. Көп асықтың біреуін 
қызыл түске бояп қояды. Бұл асық «хан» асығы. Асықтар тізіліп койылады да 
бастаушы хан асығымен оларды көздеп құлатады. Егер хан асығын бүк, шік, 
тайқы қалыптарымен түссе, бастаушы жақын құлаған асықтарды ата береді. Ең 
соңында хан асығы кімнің қасында қалса сол бала жеңіске жетеді. Келесі ойынды 
жеңіске жеткен бала жалғастырады.  
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