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ТЕМА 1. «Основні способи захисту в умовах загрози та 
виникнення надзвичайної ситуації.” 

 

НАВЧАЛЬНА МЕТА: 1. Вивчити види надзвичайних ситуацій і їх наслідки для 
життєдіяльності населення та суб'єктів господарювання. 
2.Ознайомити слухачів з правилами користування ЗІЗ та 
порядком евакуації, заповнення захисної споруди по 
сигналу «Увага всім». 
3.Засвоїти  правила поведінки та обов’язки евакуйованих 
працівників. 

ТРИВАЛІСТЬ:    ___ год 
ВИД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ :  групове заняття  
МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ:   клас  
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ: 

Вступ  
Перше навчальне питання: 
 

“Основні поняття про надзвичайні 
ситуації. Порядок отримання інформації 
про загрозу і виникнення НС. 
Попереджувальний сигнал «Увага всім» ” . 

Друге навчальне питання: “Захисні споруди цивільного захисту, їх 
призначення та облаштування. Порядок 
заповнення захисних споруд та правила 
поведінки працівників, які укриваються в 
них.”. 

Третє навчальне питання: 
 
 

«Принцип дії, індивідуальний підбір та 
правила користування протигазами, 
респіраторами. Медичні засоби, що 
входять до індивідуальних аптечок та їх 
призначення. Індивідуальний перев’я-
зочний пакет. Індивідуальні протихімічні 
пакети» 

Четверте навчальне питання: «Евакуація, порядок її проведення, правила 
поведінки та обов’язки евакуйованих 
працівників».  

Підсумки  
 

ВСТУП 
Господарська діяльність людини призводить до порушення 

екологічного рівноваги, виникненню аномальних природних і техногенних 
ситуацій: стихійними лихами, катастрофи і аварії з численними до людських 
жертв, величезні матеріальні втрата часу та порушення умов нормальної 
життєдіяльності. 

На Землі щороку відбуваються тисячі гроз, приблизно 10 тис. повеней, 
понад 100 тис. землетрусів, численні пожежі зсуви, виверження вулканів і 
тропічні циклони. 
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Перше навчальне питання: “Основні поняття про надзвичайні 
ситуації. Порядок отримання інформації 
про загрозу і виникнення НС. 
Попереджувальний сигнал «Увага всім» ” .  

 
Згідно Кодексу цивільного захисту визначення що надзвичайна 

ситуація- обстановка на окремій території чи суб'єкті господарювання на ній 
або водному об'єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов 
життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, 
стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів 
ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до 
виникнення загрози життю або здоров'ю населення, великої кількості 
загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до 
неможливості проживання населення на такій території чи об'єкті, 
провадження на ній господарської діяльності. 

Останнім часом екологічна обстановка в світі значно погіршилась і 
оцінюється як несприятлива. Майже щоденно в країнах світу відбуваються 
землетруси, виверження вулканів, обвали, зсуви, селі, повені, цунамі, 
урагани, смерчі, снігові та пилові бурі, лісові пожежі, тривалі засухи та інші 
стихійні лиха, які супроводжуються загибеллю людей, руйнуванням міст і 
промислових підприємств, а також порушенням рівноваги в природі 
викликаним забрудненням навколишнього середовища. 

В Україні щорічно виникають тисячі тяжких НС природного та 
техногенного характеру, внаслідок яких гине велика кількість людей, а 
матеріальні збитки сягають кількох мільярдів гривень; обстановка 
характеризується як дуже складна. 

Залежно від характеру походження подій, що можуть зумовити 
виникнення надзвичайних ситуацій на території України, визначають такі 
види надзвичайних ситуацій згідно класифікатора НС (Додаток №1): 
– НС техногенного характеру; 
– НС природного характеру; 
– НС соціального характеру; 
– НС воєнного характеру; 

 НС техногенного характеру – порушення нормальних умов життя та 
діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному 
об’єкті унаслідок транспортні аварії (катастрофи), пожежі, вибуху, аварії з 
викиданням (загрозою викиду) небезпечних хімічних, радіоактивних, 
біологічно небезпечних речовин, раптового руйнування споруд; аварії в 
електроенергетичних системах, системах життєзабезпечення , системах 
телекомунікацій, на очисних спорудах, у системах нафтового промислового 
комплексу, гідродинамічних аварій тощо. 

НС природного характеру – порушення нормальних умов життя та 
діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному 
об’єкті, пов’язане з небезпечним геофізичним, геологічним, метеорологічним 
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або гідрологічним явищем . деградацією ґрунтів чи надр, пожежею у 
природних екологічних системах, зміною стану повітряного басейну, 
інфекційною захворюваністю та отруєнням людей, інфекційним 
захворюванням свійських тварин, масовою загибеллю диких тварин, 
ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками тощо. 

НС соціального характеру – порушення нормальних умов життя та 
діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному 
об’єкті, спричинене протиправними діями терористичного і 
антиконституційного спрямування або пов'язане із зникненням (викраденням) 
зброї та небезпечних речовин, нещасними випадками з людьми тощо. 

НС воєнного характеру – порушення нормальних умов життя та 
діяльності людей на окремій території чи об’єкті на ній або на водному 
об’єкті, спричинене застосуванням звичайної зброї масового ураження, під 
час якого виникають вторинні чинники ураження населення, що її 
визначають в окремих нормативних документах.  

Крім того залежно від обсягів заподіяних надзвичайною ситуацією 
наслідків, кількості постраждалих і загиблих, обсягів технічних і 
матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації її наслідків, визначаються 
такі рівні надзвичайних ситуацій: 
– державний; 
– регіональний; 
– місцевий; 
– об'єктовий. 

НС державного рівня - це надзвичайна ситуація, яка розвивається на 
території двох та більше областей (Автономна Республіка Крим, міст Києва 
та Севастополя), або загрожує транскордонним перенесенням, а також у разі, 
коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси в обсягах, що 
перевищують власні можливості окремої області (АР Крим, міст Києва і 
Севастополя), але не менше одного відсотку обсягів видатків відповідного 
бюджету. 

НС регіонального рівня - це надзвичайна ситуація, яка розвивається на 
території двох або більше адміністративних районів (міст обласного 
значення) або загрожує перенесенням на територію суміжної області України, 
а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні ресурси у 
обсягах, що перевищують власні можливості окремого району, але не менше 
одного відсотку обсягу видатків відповідного бюджету. 

НС місцевого рівня - це надзвичайна ситуація, яка виходить за межі 
потенційно небезпечного об'єкта, загрожує поширенням самої ситуації або 
вторинних наслідків на довкілля, сусідні населенні пункти, інженерні 
споруди, а також у разі, коли для її ліквідації необхідні матеріальні і технічні 
ресурси у обсягах, що перевищують власні можливості потенційно 
небезпечного об'єкту, але не менше одного відсотку обсягу видатків 
відповідного бюджету. До місцевого рівня також належать всі НС, які 
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виникають на об'єктах житлово-комунальної сфери та інших, що не входять 
до затверджених переліків потенційно небезпечних об'єктів. 

НС об'єктового рівня - це надзвичайна ситуація, яка розгортається на 
території об'єкту або на самому об'єкті і наслідки якої не виходять за межі 
об'єкта або його санітарно-захисної зони. 

За походженням розрізняють природні, антропогенні, біогенні та 
техногенні особливо небезпечні явища. 

За часом розвитку - раптові, короткоперіодичні, багаторічні та вікові 
НС. 

Відомо понад 30 видів природних особливо небезпечних явищ, які 
об'єднуються в 3 групи:  

Літосферні - землетруси, виверження вулканів, гірські обвали і зсуви, 
викиди гірських порід та газів, карст та термокарст, ерозія ґрунтів, підземне 
обмерзання, тощо; 

Гідросферні - цунамі, повені, селеві потоки, снігові лавини, льодові 
затори, ожеледиця, обмерзання суден та гідротехнічних споруд; 

Атмосферні - бурі, смерчі, урагани, грози, зливи та тумани, снігопади, 
град, ожеледь, посухи, пожежа, заморозки, екстремально низькі температури, 
обмерзання високих споруд та літальних апаратів. 

Велику небезпеку для людства в економічному значенні становлять 
стихійні лиха та катастрофи. Лише за останні 2 десятиріччя вони призвели до 
загибелі 3 млн. чоловік, а загальна вартість збитків досягла 100 млрд. доларів.  

Слід також зазначити, що останнім часом виявляється чітко виражена 
тенденція до збільшення повторюваності природних катастроф 

Найбільші природні катастрофи в історії людства: 
–  Річкові повені - липень 1931 р., р. Хуанхе, Китай, загинуло 1-2 млн. 

чол.. 
–  Землетруси - 24 січня І956 р., пр. Шансі, Китай, загинуло 830 тис. 

чоловік. 
–  Виверження вулканів - 1969, рік, вулкан Етна, Італія, знищені м. 

Катанія та інші населенні пункти, загинуло 100 тис. чоловік. 
–  Тайфуни - 8 жовтня 1881 р. знищено м. Хайфон, В’єтнам, загинуло 

300 тис. чоловік.  
–  Зсуви - 16 грудня 1920р., пр. Шансі, Китай, загинуло 200 тис. чоловік 
Для України характерні практично всі види геофізичних, геологічних, 

гідрометеорологічних та інших стихійних явищ. 
Якщо говорити про світові техногенні промислові катастрофи та великі 

аварії, то незалежно від того, де вони сталися, їх об'єднує ряд спільних ознак: 
недостатнє врахування екологічного фактору при проектуванні "винуватця" 
катастрофи; помилки при територіальному розміщенні чи транспортуванні; 
грубі порушення режимів експлуатації; природні катаклізми, що призвели до 
катастрофи (удар блискавки, землетрус тощо); підвищене зношення 
устаткування. 
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Для промислових катастроф характерні ті ж дві несприятливі тенденції, 
що і для природних: 

–  Збільшення частоти катастроф (І/3 всіх катастроф 20 століття 
припадає на 80-ті роки, а 1/2 - на останні 20 років). 

–  Збільшення жертв. Лише з 1990 по 2010 рік у світі в різних 
промислових катастрофах загинуло більш 3-х млн. чоловік і більш 800 млн. 
серйозно постраждало. 

Функціонування національної економіки нашої країни в сучасних 
умовах відбувається, як відомо, на базі фізично і морально застарілих 
технологій та основних виробничих фондів, що значно підвищило 
ймовірність виникнення аварій і катастроф, які можуть бути особливо 
небезпечними на потенційно небезпечних об'єктах. 

Під потенційно-небезпечними об'єктами розуміють такі, на яких нас-
лідки можливих аварій справляють довготривалий вплив на оточуюче 
природне середовище, викликаючи негативні зміни як під час самої аварії, так 
і в перспективі, призводять до людських жертв чи незворотних змін в 
організмі людини, обумовлюють значні соціально - економічні та екологічні 
збитки. 

До таких підприємств, в першу чергу, необхідно виділити підприємства 
хімічного та ядерного паливного циклів, особливо АЕС, а також пожежо -
небезпечні та вибухонебезпечні об'єкти. 

Висновок: Надзвичайні ситуації, які ми розглянули порушують 
нормальний процес життєдіяльності населення, завдають значної шкоди 
національній економіці України, тому зусилля усього населення повинно 
бути направлене на те, щоб не допустити їх, а якщо вони і виникли, то 
докладати усіх зусиль для їх ліквідації. 

Порядок отримання інформації про загрозу і виникнення НС. 
Попереджувальний сигнал «Увага всім».” .  
 На суб’єктах господарювання оповіщення організується черговим 
диспетчером, (охоронник) а оповіщення населення здійснюється черговими 
службами місцевих органів виконавчої влади. 

Передача сигналу „Увага всім !” здійснюється електросиренами чи 
іншими звуковими засобами шляхом 4-5 хвилинного переривчатого довгого 
звучання цих засобів. Паралельно звучанню сигналу “Увага, всім !”, по 
радіотрансляційній мережі об’єкта через радіовузол передається мовна 
інформація з дій при загрозі чи виникненні надзвичайної ситуації. 

Згідно з постановою від 15 лютого 1999 р. N 192 Про затвердження 
Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях з 
метою забезпечення своєчасного та надійного оповіщення населення у 
надзвичайних ситуаціях мирного часу (на випадок загрози та виникнення 
стихійного лиха, аварій та катастроф), в умовах війни, а також доведення до 
населення інформації про обстановку та його діях у цій обстановці, 
встановлюється такий порядок: 
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 Основним способом оповіщення населення у НС мирного часу та в 
умовах війни вважати передачу мовної інформації з використанням 
державних мереж дротового, радіо та телевізійного мовлення. 

 Для звернення уваги населення, перед передачею мовної інформації, 
включати сирени, виробничі та інші сигнальні засоби, що буде визначати 
подачу попереджувального сигналу “Увага, всім!”, по якому населення 
повинно включити радіо, радіотрансляційні та телевізійні приймачі для 
прослуховування екстреного повідомлення. 

 У всіх випадках задіювати системи оповіщення ЦЗ з включенням 
сирен негайно доводити до населення відповідні повідомлення існуючих 
засобів інформації проводового, радіо та телевізійного мовлення. 

ДОВЕДЕННЯ СИГНАЛІВ ОПОВІЩЕННЯ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ. 
– Оповіщення на мотоцикла. 
– Оповіщення населення кінним способом. 
– Оповіщення населення автотранспортом. 
– Сигнали та тексти оповіщення передаються всіма засобами зв'язку, та 

передачами (теле -, радіо.) для інформування населення. 
 Особливу увагу звернути на організацію оповіщення та інформації 

населення, незайманого виробничою діяльністю та яке проживає поблизу 
потенційно небезпечних об’єктів і в місцях стихійних лих.  

На кожному потенційно-небезпечному обєкті обов’язково повинні бути 
варіанти текстів повідомлень штабу ЦЗ про надзвичайну ситуацію мирного 
часу. 

Оповіщення населення здійснюється за допомогою електросирен, 
мережі радіомовлення та телебачення. Для своєчасного попередження 
населення введені сигнали оповіщення населення у мирний та воєнний часи. 

Сигнал „Увага всім” повідомляє населення про надзвичайну 
обстановку в мирний час і на випадок загрози нападу противника у воєнний 
час. 

Сигнал подається органом з питань ЦЗ та надзвичайних ситуацій за 
допомогою сирен і виробничих гудків. Тривалі гудки означають 
попереджувальний сигнал „Увага всім”. 

Почувши сигнал „Увага всім”, необхідно включити радіо, телевізор на 
місцевий канал і прослухати текст інформації про дії населення після 
одержання сигналу. Якщо немає радіо, телевізора, радіоприймача або вони не 
працюють, слід з’ясувати значення інформації у сусідів або інших людей, які 
знають про неї. Ця термінова інформація передається 2-3 рази на протязі 5 
хвилин. 

Після одержання інформації необхідно терміново виконати всі вказівки 
тексту інформації сигналу.  

Тексти звернення до населення повинні передаватися державною 
мовою, та мовою, якою користується більшість населення у регіоні.  

На пунктах управління закладені варіанти текстів для передавання 
повідомлення у різних ситуаціях. 
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В мирний час: 
– при аваріях на АЕС;  
– при аваріях на хімічному об’єкті; 
– при землетрусі; 
– при повені та інших НС. 

 На воєнний час: 
– при виникненні „повітряної небезпеки”; 
– при закінченні „повітряної небезпеки”; 
– при загрозі хімічного зараження; 
– при загрозі радіоактивного зараження. 

Правила поведінки населення за сигналами оповіщення ЦЗ 
встановлюються заздалегідь стосовно всього населення для об’єктів, а також 
визначаються конкретні дії. Відповідальність за оповіщення покладається на 
територіальні органи ЦЗ. 

Кожний громадянин повинен знати телефони органу управління з 
питань НС та ЦЗН і аварійно-рятувальних сил району (міста). 

Кожний громадянин, який знаходиться на роботі, повинен 
виконувати всі розпорядження НЦЗ СГ, а при знаходженні вдома 
повинен: 
– тримати постійно ввімкненими репродуктори, радіоприймачі, телевізори 

для того, щоб слухати розпорядження і вказівки органів виконавчої 
влади, управлінь (відділів) з питань НС та ЦЗН; 

– привести у готовність індивідуальні засоби захисту органів дихання і 
шкіри, а при їх відсутності приготувати найпростіші засоби 
(повсякденний одяг, взуття, ватно-марлеві пов’язки, плівку тощо); 

– постійно тримати при собі засоби індивідуального захисту; 
– підготувати аптечку АІМЗ або її аналог, при їх відсутності автомобільну 

або домашню аптечку, перев’язочний бинт, вату, марлю, протихімічний 
пакет, антибіотики, засоби йодної профілактики проти інфекції; 

– провести у квартирі (домі) протипожежні профілактичні заходи, 
підвищити захисні властивості квартири (дому) від радіоактивних 
речовин (провести додаткову герметизацію); 

– захистити продукти харчування і води від радіоактивного та хімічного 
зараження (покласти їх в холодильник, завернути в пергамент, плівку, 
целофан та пакети з них, використати герметичний посуд: термоси, 
банки, бідони, каністри, тощо); 

– знати (уточнити) місце найближчого сховища або укриття, де можна 
укритися. При їх відсутності приступити до пристосування під укриття 
підвалів (погребів) і до будівництва укриттів найпростішого типу; 

– при оголошенні відселення (евакуації) швидко підготуватися до неї 
(уточнити при необхідності місце збірного евакуаційного пункту). 

Якщо сигнал застав вас у транспорті, громадському місці (магазині, 
театрі, на ринку, тощо) необхідно уважно і спокійно вислухати вказівки 
адміністрації про те, де поблизу знаходиться сховище (укриття) і як 
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найшвидше добратися і укритися в ньому, якщо є час, то як найшвидше 
добратися додому і діяти у відповідності з отриманими вказівками. 

Якщо сигнал застав ваших дітей у школі, дитячому садку, тощо 
необхідно негайно забрати їх додому і діяти у відповідності до отриманих 
розпоряджень органів управління у сфері ЦЗ та територій від НС.  

Висновок: Тверде знання населенням сигналів оповіщення про 
надзвичайні ситуації, неухильне виконання усіх вказівок органу ЦЗ та НС – 
запорука збереження життя і здоров’я населення.  

 
Захист населення при виникненні надзвичайних ситуацій мирного і 

воєнного часу є основним завданням цивільного захисту. 
Захист населення – це створення необхідних умов для збереження 

життя людей у надзвичайних ситуаціях. Головна мета захисних заходів – 
уникнути або максимально знизити ураження населення 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту статті 32. Укриття 
населення у захисних спорудах цивільного захисту належать: 

– сховище - герметична споруда для захисту людей, в якій протягом 
певного часу створюються умови, що виключають вплив на них небезпечних 
факторів, які виникають внаслідок надзвичайної ситуації, воєнних (бойових) 
дій та терористичних актів; 

– протирадіаційне укриття - негерметична споруда для захисту людей, 
в якій створюються умови, що виключають вплив на них іонізуючого 
опромінення у разі радіоактивного забруднення місцевості; 

– швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту - захисна 
споруда, що зводиться із спеціальних конструкцій за короткий час для 
захисту людей від дії засобів ураження в особливий період. 

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають 
внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в 
особливий період також використовуються споруди подвійного призначення 
та найпростіші укриття. 

Споруда подвійного призначення - це наземна або підземна споруда, 
що може бути використана за основним функціональним призначенням і для 
захисту населення. 

Найпростіше укриття - це фортифікаційна споруда, цокольне або 
підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від 
небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів 
ураження в особливий період. 

Друге навчальне питання: “Захисні споруди цивільного захисту, їх 
призначення та облаштування. Порядок 
заповнення захисних споруд та правила 
поведінки працівників, які укриваються в 
них”. 



 9 

До простих укриттів відносяться відкриті і перекриті щілини ,які по 
відношенню до сховищ і ПРУ мають менші захисні властивості, але теж 
достатньо надійні. Наприклад, відкрита щілина у 1,5-2 рази зменшує 
ураження ударною хвилею, світловим випромінюванням та проникаючою 
радіацією, у 2-3 рази знижує можливість опромінення у зоні радіоактивного 
зараження. 

Перекрита щілина захищає уже від світлового випромінювання 
повністю, від ударної хвилі у 2-3 рази; від проникаючої радіації у 200-300 
разів, вона запобігає безпосередньому попаданню на одяг та шкіру отруйних, 
радіоактивних речовин і бактеріологічних засобів.  

Правда необхідно пам’ятати, що щілини, навіть не перекриті, не 
захищають органи дихання від ОР і БЗ. Тому знаходитися там необхідно 
обов’язково у протигазі.  

Щілина – представляє собою вузьку траншею глибиною 180-200см., 
шириною по верху 100-120см. і по дну 80см. Довжина визначається із 
розрахунку 0,5см. на дану людину, що укривається. Місткість – 10-15 
чоловік. 

Укриттю підлягають: 
1) у сховищах: 
– працівники найбільшої працюючої зміни суб'єктів господарювання, 

віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та розташованих у 
зонах можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжують 
свою діяльність в особливий період; 

– персонал атомних електростанцій, інших ядерних установок і 
працівники суб'єктів господарювання, які забезпечують функціонування 
таких станцій (установок); 

– працівники найбільшої працюючої зміни суб'єктів господарювання, 
віднесених до категорії особливої важливості цивільного захисту та 
розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених 
пунктів, а також працівники чергового персоналу суб'єктів господарювання, 
які забезпечують життєдіяльність міст, віднесених до відповідних груп 
цивільного захисту; 

– хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони 
здоров'я, які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані у 
безпечне місце. 

2) у протирадіаційних укриттях: 
– працівники суб'єктів господарювання, віднесених до першої та другої 

категорій цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих 
значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність у 
воєнний час; 

– працівники суб'єктів господарювання, розташованих у зонах 
можливих руйнувань, небезпечного і значного радіоактивного забруднення 
навколо атомних електростанцій; 
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– населення міст, не віднесених до груп цивільного захисту, та інших 
населених пунктів, а також населення, евакуйоване з міст, віднесених до 
груп цивільного захисту і зон можливих значних руйнувань; 

– хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров'я, 
розташованих за межами зон можливих значних руйнувань міст, 
віднесених до груп цивільного захисту, і суб'єктів господарювання, 
віднесених до категорій цивільного захисту, а також закладів охорони 
здоров'я, які продовжують свою діяльність у воєнний час. 

3) у швидкоспоруджуваних захисних спорудах цивільного захисту, 
найпростіших укриттях та спорудах подвійного призначення - населення 
міст, віднесених до груп цивільного захисту, яке не підлягає евакуації у 
безпечне місце, а також інших населених пунктів.(скорочено 4-15 пункти). 

 
СХОВИЩА 

За призначенням у сховищах передбачаються основні і допоміжні  
приміщення. До основних належать приміщення для осіб, що укриваються, 
пункти управління, медпункти, а у сховищах лікувальних установ - також 
операційно-перев'язочні, передопераційно-стерилізаційні. 

До допоміжних приміщень належать фільтровентиляційні приміщення, 
санітарні вузли, захищені дизельні електростанції, електрощитові, 
приміщення для зберігання продовольства, приміщення для ємкостей запасу 
питної води, приміщення артезіанської свердловини, станції перекачування,  
балонні, тамбури-шлюзи, тамбури, а для сховищ атомних станцій - 
приміщення для дозиметричного контролю, роздягальні, приміщення для 
брудного  одягу, душові. 

Приміщення основного призначення. Нормативна площа підлоги  
основних приміщень на одну особу, що укривається, становить  0,5 кв.м при 
двоярусному і 0,4 кв.м при триярусному розміщенні нар, норма внутрішнього 
об'єму приміщення на одну особу, що  укривається, не менше ніж 1,5 куб.м. 

Площа основних приміщень, яка зайнята обладнанням, що не  
використовується для потреб сховища, у норму площі на одну особу,  
що укривається, не входить. 

При висоті приміщень від 2,15 до 2,9 м передбачається двоярусне 
розміщення нар, а при висоті 2,9 м і більше - триярусне.  У сховищах установ 
охорони здоров'я при висоті приміщення 2,15 м і більше приймається 
двоярусне розміщення нар (ліжок для  нетранспортабельних хворих). 

Місця для сидіння у приміщеннях слід передбачати розмірами 0,45 х 
0,45 м на одну людину, а місця для лежання - 0,55 х 1,8 м. Висота нар 
першого ярусу повинна бути 0,45 м, нар другого ярусу - 1,4 м, третього ярусу  
- 2,15 м від підлоги. Відстань від верхнього ярусу до перекриття або 
виступаючих конструкцій повинна бути не  менше ніж 0,75 м. 

 Кількість місць для лежання повинна прийматися рівною: 
– 20% місткості споруди при двоярусному розміщенні нар; 
– 30% місткості споруди при триярусному розміщенні нар. 
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Площа приміщень, ширина проходів і коридорів визначається  
проектом за таблицями 1,2 ДБН В 2.2.5-97. 

Місткість сховищ для нетранспортабельних хворих визначається за 
додатком 2 ДБН В 2.2.5-97. 

На підприємствах з найбільшою працюючою зміною 600 осіб і  більше 
у одному зі сховищ передбачається приміщення для пункту управління або 
замість пункту управління обладнується телефонна і радіотрансляційна точки 
для забезпечення зв'язку. 

Пункт управління слід розміщувати у сховищі, яке, як правило, має 
захищене джерело електропостачання. 

 Робочу кімнату та кімнату зв'язку пункту управління слід розміщувати 
поблизу одного з входів і відокремлювати їх від приміщень для осіб, що 
укриваються, перегородками із негорючих матеріалів. 

Загальну кількість працівників, які будуть перебувати у пункті 
управління, необхідно приймати до 10 осіб, норму площі на одного 
працівника - 2 кв.м. На окремих великих підприємствах  число працівників, 
які будуть перебувати на пункті управління, допускається збільшувати до 25 
осіб. 

У сховищі на кожні 500 осіб, що укриваються, необхідно передбачати 
один санітарний пост площею 2 кв.м, але не менше ніж один пост на споруду. 

У сховищах місткістю 900-1200 осіб, крім санітарних постів, необхідно 
передбачати медичний пункт площею 9 кв.м, при цьому на кожні 100 
додаткових осіб, що укриваються (понад 1200 осіб), площа медпункту 
повинна бути збільшена на 1 кв.м. 

Приміщення допоміжного призначення. Площі допоміжних приміщень 
сховищ приймаються відповідно до додатка 3 ДБН В 2.2.5-97. 

Фільтровентиляційне обладнання сховища необхідно розміщувати у 
фільтровентиляційних приміщеннях, розташованих біля зовнішніх стін. 

Протипилові фільтри у системах вентиляції з електроручними 
вентиляторами повинні мати захисний екран, що виключає можливість 
прямого опромінення обслуговуючого персоналу. 

Товщина захисних екранів і стін фільтровентиляційних приміщень, 
суміжних із внутрішніми приміщеннями сховищ, повинна бути не менше 
величин, зазначених у таблиці 3 ДБН В 2.2.5-97. 

Приміщення для дизельної електричної станції (ДЕС) розміщується 
біля зовнішньої стіни споруди і відокремлюється від інших приміщень 
протипожежною перегородкою І типу згідно з ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна 
безпека об'єктів будівництва", затверджені наказом Держкоммістобудування 
України від 03.12.2002 N 88 ( va088509-02 ). 

Входи у ДЕС із сховища повинні бути обладнані тамбуром з двома 
герметичними дверима, що відчиняються у напрямку входу до сховища. 

Двері в електрощитову повинні бути протипожежні, з межею 
вогнестійкості 30 хв. і прорізом розміром 0,8 х 1,8 м, відчинятися назовні і 
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мати замки, що самі замикаються та відмикаються без ключа зсередини 
приміщення. 

При чисельності осіб, що укриваються, до 150 приміщення для 
зберігання продуктів слід приймати площею 5 кв.м, на кожні наступні 150 
осіб, що укриваються, площа збільшується на 3 кв.м. Кількість таких 
приміщень необхідно приймати з розрахунку одне  приміщення на 600 осіб. 
Приміщення для зберігання продуктів слід розміщувати у різних місцях 
сховища. Не допускається розміщувати зазначені приміщення поруч із 
санітарними вузлами і медичними кімнатами. Приміщення обладнуються 
стелажами заводського або індивідуального виготовлення. Висоту стелажів 
до виступаючих частин перекриття слід передбачати не менш ніж 0,5 м. 
Вхідні двері приміщень для зберігання продовольства повинні бути 
суцільними, без порожнин, оббиті покрівельною оцинкованою сталлю на 
висоту 0,5 м, на дверях установлюються замки. 

Дренажні станції перекачування розміщуються за лінією герметизації 
сховищ. При вході у станцію повинен бути передбачений тамбур з двома 
герметичними дверима, що відчиняються у приміщення станції. Під підлогою 
станції передбачається резервуар для  приймання і відкачування дренажних 
вод. 

Приміщення балонної передбачені у сховищах з трьома режимами 
вентиляції, які за вибухопожежною та пожежною небезпекою належать до 
категорії Д. Сполучення балонної із суміжними приміщеннями передбачене 
через тамбур із протипожежними дверима, що відчиняються назовні. 

Для забезпечення безупинного заповнення сховища і одночасного 
захисту від проникання ударної хвилі улаштовані входи спеціальної 
конструкції з одно- і двокамерними тамбур-шлюзами. Чергуючи  послідовні 
заповнення і розвантаження тамбурів, можна майже безупинно заповнювати 
сховище, не порушуючи його захисту. 

Душові необхідно обладнувати проточними електронагрівачами 
(наприклад типу ЕВАН). Підлогу душової необхідно покривати дозволеними 
до використання матеріалами і обладнувати дерев'яними, пластмасовими або 
гумовими решітками. 

Оздоблення основних і допоміжних приміщень сховищ виконується  
відповідно до вимог будівельних норм залежно від призначення  приміщень. 

Оштукатурювання стелі і стін приміщень, а також облицювання стін 
керамічною плиткою не допускається. 

Поверхні стін приміщень, передбачених для розміщення лікувальних 
установ, необхідно затирати цементним розчином під фарбування олійною 
фарбою світлих тонів з матовою поверхнею. 

У приміщеннях, передбачених для операційно-перев'язочних,  
операційних і пологових кімнат, підлоги слід покривати допущеними  до 
застосування синтетичними матеріалами світлих тонів. 
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ПРОТИРАДІАЦІЙНІ УКРИТТЯ 
До складу ПРУ входять основні і допоміжні приміщення. До основних 

приміщень належать приміщення для розміщення осіб, що укриваються. До 
допоміжних приміщень належать санітарні вузли, вентиляційні та 
приміщення для зберігання забрудненого верхнього одягу. 

ПРУ укриття для установ охорони здоров'я повинні мати такі основні 
приміщення: для розміщення хворих та тих, хто видужує, медичного та 
обслуговуючого персоналу, процедурну (перев'язочну), буфетну та пости 
медсестер. 

У неканалізованих ПРУ місткістю до 20 осіб допускається передбачати 
приміщення для виносної тари. 

Розміщення хворих, медичного та обслуговуючого персоналу слід 
передбачати у роздільних приміщеннях, за винятком постів чергового 
персоналу. У ПРУ лікарень хірургічного профілю слід додатково передбачати 
операційно-перев'язочну і передопераційну палати. Для тяжкохворих слід 
передбачати санітарну кімнату. 

Для інфекційних хворих передбачається їх окреме розміщення за  
видами інфекцій. 

Нормативна площа підлоги основних приміщень ПРУ на одну  
особу, що укривається, повинна становити 0,5 кв.м при двоярусному  
і 0,4 кв.м при триярусному розміщенні нар. 

Висота приміщень ПРУ повинна бути не менше ніж 1,9 м від відмітки 
підлоги до низу виступаючих конструкцій перекриття (покриття). 

Для ПРУ, які обладнуються в існуючих будинках і спорудах, слід 
приймати: 
– триярусне розміщення нар при висоті приміщень 2,8 - 3 м; 
– двоярусне розміщення нар при висоті приміщень 2,2 - 2,4 м. 

При розміщенні ПРУ у підвалах, під підлогами, у гірничих  виробках,  
печерах, погребах та інших заглиблених приміщеннях при їх висоті 1,7-1,9 м 
слід передбачати одноярусне розміщення нар з нормою площі під основні 
приміщення 0,6 кв.м на одну особу, що укривається. 

Конструктивні рішення ПРУ приймаються за ДБН В 2.2.5-97 залежно 
від конструктивної схеми усієї будівлі. Для ПРУ, які розміщені у підвальних і 
цокольних поверхах, повинна передбачатись можливість закладання  прорізів 
у зовнішніх огороджувальних конструкціях під час переведення споруди у 
режим укриття. Висота закладання повинна виключати можливість прямого 
опромінення і перевищувати на 20 см висоту полиці верхнього ярусу нар, а 
сама конструкція мати передбачений коефіцієнт захисту. 

Вимоги до санітарних вузлів ПРУ приймаються згідно з ДБН В 2.2.5-
97. 

У ПРУ допускається улаштування санітарних вузлів з розрахунку 
забезпечення 50% осіб, що укриваються. Для решти осіб, що укриваються, 
використання санітарного обладнання слід передбачати у суміжних з 
укриттям приміщеннях.  
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УЛАШТУВАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ 

Входи у захисну споруду повинні постійно забезпечувати вільний 
доступ усередину приміщень. Для цього підходи до зовнішніх дверей, двері і 
сходові марші необхідно утримувати у справному стані, очищати від бруду і 
сміття, а у зимовий час - від снігу і  льоду. 

Захаращення входів не допускається. Забудова ділянок поблизу входів, 
аварійних виходів і зовнішніх повітрозабірних і витяжних пристроїв без 
узгодження з уповноваженим місцевим органом виконавчої влади з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту не допускається. 

У тамбурі входу у сховище двоє дверей: захисно-герметичні і 
герметичні, які відчиняються назовні. Розміри тамбурів розраховані на те, 
щоб при відчинених дверях пропускна здатність входів не знижувалася. 

У тамбурах можуть установлюватись також дерев'яні двері або двері із 
сталевих ґрат для природного провітрювання замкненої  споруди. 

Якщо на підприємствах вбудовані сховища використовуються у 
мирний час під складські приміщення, вони повинні мати не менше одного 
входу з території підприємства. 

Входи і аварійні виходи повинні бути постійно захищені від 
атмосферних опадів і поверхневих вод. Павільйони, що захищають входи від 
атмосферних опадів, повинні виконуватися з легких негорючих матеріалів. 

Біля вхідних дверей вивішується табличка розміром 60 х 50 см із 
зазначенням місць зберігання ключів, відповідальної особи, її адреси і 
телефону, а також номера споруди. Зразок оформлення таблички позначення 
захисної споруди та покажчик маршруту руху до неї приведений у додатку 2 ( 
za180-06 ). 

Замки від дверей і ставень повинні мати не менше двох комплектів 
ключів. Один комплект ключів зберігається у відповідальної особи, інший (в 
опечатаному вигляді) - у чергового по цеху, диспетчера, техніка-доглядача 
будинку або іншої посадової особи, адреса якої і телефон також зазначаються 
на вхідній табличці. 

Дренаж, гідроізоляцію і вимощення по периметру захисної споруди, а 
також водостічні труби необхідно утримувати у справному стані для 
забезпечення постійного відведення води від споруди. 

Необхідно також стежити за станом оголовків аварійних виходів і 
повітрозабірних каналів, очищати їх від снігу, сміття і  сторонніх предметів, 
систематично перевіряти справність роботи противибухових пристроїв, 
надійність їхнього кріплення і періодично змащувати металеві частини 
інгібірованим мастилом. 

 
 
 
 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/za180-06
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ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ЗАХИСНИХ СПОРУД І ПЕРЕБУВАННЯ У НИХ 
Порядок заповнення захисних споруд та правила поведінки працівників, які 

укриваються в них. 
Заповнення захисних споруд проводиться за сигналами цивільного 

захисту. Для швидкого заповнення захисної споруди особи, що укриваються, 
повинні заздалегідь вивчити маршрути руху. Напрямок руху до захисних 
споруд від місць масового перебування людей слід вказувати покажчиками 
маршруту руху, вивішеними чи намальованими на видимих місцях. 

У нічний час написи, покажчики і входи повинні бути освітлені або 
дубльовані світловими покажчиками. 

Особи, що укриваються, повинні прибувати у захисну споруду із 
засобами індивідуального захисту та дводобовим запасом продуктів у 
поліетиленовій упаковці (якщо вони не закладені у захисній споруді) та мати 
при собі найбільш необхідні речі. Забороняється приносити у захисну 
споруду легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах, а 
також громіздкі речі, приводити тварин. 

Заповнювати захисні споруди необхідно організовано, без паніки. 
Розміщує людей у відсіках особовий склад формувань з обслуговування 
захисних споруд. Осіб, що прибули з дітьми, розміщують в окремому відсіку 
чи у місці, спеціально відведеному для них. Дітей, людей похилого віку і 
людей з поганим самопочуттям розміщують у медичній кімнаті або біля 
огороджувальних конструкцій і ближче до повітроводів. Розміщення 
здійснюється, як правило, за виробничим або територіальним принципами 
(цех, бригада, будинок), місця розміщення таких груп позначають 
табличками відповідного змісту. 

Особи, що укриваються, під час перебування у захисній споруді 
повинні виконувати усі вказівки командира і особового складу формування, 
що стосуються перебування у споруді, надавати їм необхідну допомогу. 

Закриття захисно-герметичних та герметичних дверей сховищ і  
зовнішніх дверей ПРУ виконується за командою начальника ЦЗ об'єкта або, 
не чекаючи його команди, після заповнення усієї місткості захисної споруди, 
командиром формування з її обслуговування. 

За наявності тамбур-шлюзів заповнення може продовжуватись  
методом шлюзування і після їх закриття. 

При шлюзуванні закриваються внутрішні двері тамбур-шлюза, 
відкриваються зовнішні двері і тамбур-шлюз заповнюється. Контролер біля 
зовнішніх дверей закриває їх і подає сигнал контролеру внутрішніх дверей на 
їх відкриття. Особи, що укриваються, заповнюють сховище, після чого 
внутрішні двері закриваються. Цикл шлюзування повторюється. 

Робота двокамерного шлюзу організовується так, щоб за час 
пропускання людей з першої камери у сховище друга камера заповнювалася. 

Вихід і вхід у сховище для проведення розвідки здійснюється через 
вхід з вентильованим тамбуром. При поверненні із зони забруднення у 
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вентильованих тамбурах проводиться часткова дезактивація одягу, взуття, 
протигазів, верхній одяг залишається у тамбурі. 

Під час перебування людей у захисній споруді контролюються такі 
параметри повітряного середовища: температура, вологість, вміст у повітрі 
двоокису вуглецю, окису вуглецю і кисню. 

Для оцінки стану здоров'я осіб, що укриваються, при різних рівнях 
факторів перебування у захисній споруді необхідно керуватись таким: 
– температура повітря від 0 град. С до 30 град. С, концентрація двоокису 

вуглецю до 3%, кисню - до 17%, окису вуглецю – до 30 мг/куб.м є 
допустимими і не потребують проведення додаткових заходів; 

– температура повітря у діапазоні 31 - 33 град. С, концентрація двоокису 
вуглецю - 4%, кисню - 16%, окису вуглецю - 50-70 мг/куб.м потребують 
обмеження фізичних навантажень і посилення медичного спостереження 
за станом здоров'я. 

Параметри основних факторів повітряного середовища шкідливі 
для подальшого перебування осіб, що укриваються, у захисній споруді: 
– температура повітря - 34 град. С і вище; концентрація двоокису вуглецю - 

5% і вище; вміст кисню в повітрі - 14% і нижче; вміст окису вуглецю - 
100 мг/куб.м і вище. 

При досягненні такого рівня одного або декількох факторів необхідно 
вжити усіх можливих заходів для відповідної зміни параметрів повітряного 
середовища або вирішити питання про виведення осіб, що укриваються, із 
захисної споруди. 

Прибирання приміщень захисної споруди проводиться двічі на добу. 
Особлива увага приділяється обробці санітарних вузлів 0,5% розчином дві 
треті основної солі гіпохлориту кальцію (далі - ДТС-ГК). Після відвідання 
санвузлів руки дезінфікуються 0,3% розчином хлораміну. Взуття після 
виходу з санвузлів дезінфікують шляхом обтирання його об мати, просочені 
0,5% розчином хлораміну. У мішки, заповнені сміттям та відходами, слід 
додати один із хімічних консервантів із розрахунку на один кілограм 
відходів: параформану - 8 г, сірчано-кислої міді - 55 г, бромистої міді - 28 г, 
паронітрофенолу - 13 г. 

У захисній споруді забороняється палити, шуміти, запалювати без 
дозволу гасові лампи, свічки, не слід ходити по приміщеннях без особливої 
необхідності, необхідно дотримуватись дисципліни, якнайменше рухатися. 
Слід організувати позмінний відпочинок людей на місцях, обладнаних для 
лежання. Для повноцінного відпочинку можна тримати у захисній споруді 
або брати з собою легкі підстилки і невеликі подушки з поролону, губчатої 
гуми або іншого синтетичного матеріалу. 

Оповіщення осіб, що укриваються, про обстановку поза захисною 
спорудою і про сигнали та команди здійснюється командиром групи (ланки) з 
обслуговування захисної споруди або безпосередньо по радіотрансляційній 
мережі. Вихід із захисної споруди здійснюється за командою "Відбій" (після 
уточнення обстановки у районі захисної споруди, а також у випадках 
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вимушеної евакуації у порядку, який установлюється командиром 
групи/ланки/ з обслуговування захисної споруди).  

Вимушена евакуація із захисної споруди проводиться: 
– при пошкодженнях захисної споруди, що виключають подальше 

перебування у ній осіб, що укриваються; 
– при затопленні захисної споруди; 
– при пожежі у захисній споруді і утворенні у ній небезпечних 

концентрацій шкідливих газів; 
– при досягненні граничнодопустимих параметрів повітряного середовища. 

ЕВАКУАЦІЯ ІЗ ЗАВАЛЕНОЇ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ. 
Для евакуації осіб, що укриваються, при заваленні основних та 

аварійних виходів спочатку потрібно вияснити можливість евакуації через 
оголовок аварійного виходу. 

У захисних спорудах, розміщених у гірничих виробках, для евакуації 
використовують один із стволів, що обладнаний драбинами для виходу 
людей. Відкриття завалених захисно-герметичних дверей малоймовірне, тому 
необхідно спробувати зняти їх важелем або гвинтовим домкратом. Отвір у 
полотні дверей можна улаштувати за допомогою зубила або ножівки. 

У разі необхідності пробиття отворів в огороджувальних конструкціях 
необхідно визначити за планом споруди оптимальне місце улаштування 
отвору як щодо мінімального обсягу робіт, так і зручності евакуації. При 
відсутності аварійних виходів необхідно завчасно зовні стіни вирити 
траншею та засипати її піском, місце евакуації зсередини окреслити 
прямокутником. 

Захисні споруди відкривають із зовні у випадку утворення суцільних 
завалів і неможливості осіб, що укриваються, самостійно евакуюватися, для 
чого задіють спеціалізовані рятувальні  формування.  

Висновок: Об’єми і терміни проведення заходів щодо завчасної 
підготовки системи захисту населення визначають виходячи із принципу 
розумної достатності в забезпеченні безпеки населення в умовах 
надзвичайних ситуацій мирного часу. 

Третє навчальне питання: 
 
 

«Принцип дії, індивідуальний підбір та 
правила користування протигазами, 
респіраторами. Медичні засоби, що 
входять до індивідуальних аптечок та їх 
призначення. Індивідуальний перев’я-
зувальний пакет. Індивідуальні 
протихімічні пакети». 

 
Основними засобами захисту органів дихання є: 

– фільтруючі протигази; 
– респіратори; 
– ізолюючі протигази.  
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Фільтруючі протигази забезпечують захист органів дихання, очі і 
шкіру обличчя від НХР.  

Протигаз ГП-5 призначається для дорослого населення. Складається 
з фільтруючої коробки поглинання ГП-5; шлему-маски типу ШМ-62 або ШМ-
62У. В комплект протигазу входить також сумка і коробка з не запітнілими 
плівками. Ріст шлему-маски підбирається за обміром голови (довжина 
замкнутої лінії, яка проходить через маківку голови, щоки і підборіддя). 

Протигаз ГП-5М призначається для командного складу формувань 
ЦЗ, а також для особового складу, який працює з переговорними 
апаратами. Складається з фільтруючої коробки поглинання ГП-5; шлему-
маски типа ШМ-66МУ (з переговорним устроєм). В комплект протигазу 
входять також сумка, коробка з не запітнілими плівками і коробка з 
мембранами. Ріст шлему-маски підбирається за обміром голови (довжина 
замкнутої лінії, яка проходить через маківку голови, щоки і підборіддя).  

 

Протигаз (лицева 
частина) 

Ріст лицевої частини і відповідний вертикальний обхват голови, см 

0 1 2 3 4 

ГП-5  

(ШМ-62) 
До 63 63,5-65,5 66-68 68,5-70,5 >71  

ГП-5М  

(ШМ-66Му) 
До 63 63,5-65,5 66-68 >68,5 -  

 
Протигаз ГП-7 (ГП-7В) призначається для командного складу 

формувань ЦЗ, а також для особового складу, який працює з 
переговорними апаратами. Протигаз ГП-7В дозволяє здійснювати 
приймання води в зараженій атмосфері.  

Протигаз складається з фільтруючої коробки поглинання з чохлом, 
шлему-маски, сумки, коробки з не запітнілими плівками, утеплених манжет, 
спеціальної кришки для фляги і вкладишу. Ріст шлему-маски підбирається за 
обміром параметрів голови: вертикального (довжина замкнутої лінії, яка 
проходить через маківку голови, щоки і підборіддя) і горизонтального 
(довжина замкнутої лінії, яка проходить через лоб, скроні і потилицю).  

Результати вимірювань закругляються до 0,5 см. По сумі двох 
вимірювань визначають типовий розмір (ріст маски і номеру лямок 
наголовника з сторони кінців) лицевої частини.  

 
 
 
 
 



 19 

Сума вимірювань, см Ріст лицевої 
частини 

Номер упору лямок наголовника 

Лобовий Скроневий Щічних 

До 118,5 1 4 8 6 

119-121 1 3 7 6 

121,5-123,5 2 3 7 6 

124-126 2 3 6 5 

126,5-128,5 3 3 6 5 

129-131 3 3 5 4 

  
 

  
  
 
 
 

  

Вертикальний і горизонтальний обмір голови 
 

Протигазові респіратори РПГ-67, РУ-60М і РУ-60МУ 
використовуються в промисловості для захисту органів дихання від НХР у 
вигляді пару і газів при їх концентрації не більш 10-15 ГДК. Вони 
складаються із резинової маски, фільтруючих поглинальних патронів, 
пластмасових манжет з клапаном вдиху і клапаном видиху, трикотажного 
обтюратора, а також наголовника для закріплення респіратору на голові. 

  
Респіратор РУ-67 

1 – гумова напівмаска; 
2 – обтюратор; 
3 – патрони поглинання; 
4 – манжети з клапанами вдиху; 
5 – клапан видиху; 
6 – оголовник;  

Фільтруючі патрони респіраторів випускаються марок А, В, КД і Г, які 
спеціалізовані за призначенням в залежності від фізико-хімічних і токсичних 
властивостей НХР. Патрони розпізнаються за складом вбирача, а за  
зовнішнім видом – за допомогою маркування, яке нанесено в центрі 
перфорованої сітки патрону.  
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Респіратори протигазові РПГ-67, РУ-60М і РУ-60МУ забороняється 
використовувати для захисту органів дихання від високотоксичних речовин 
типу синильної кислоти, миш’якового і фосфористого водню, тетраетил 
свинцю та інших, а також від речовин, які в паро- і газообразному стані 
можуть проникати в організм людини через шкіряні покрови. Для захисту від 
пару ртуті респіратори повинні використовуватися без трикотажного 
обтюратора. 

Фільтруючі саморятівники СПП-2 (СПП-4) використовуються для 
захисту органів дихання від окислу вуглецю, пилу і диму при пожежах на 
шахтах і в рудниках. Вони складаються із фільтрувального патрону, на якому 
закріплені згубник з носовим затискувачем і система кріплення 
фільтрувального патрону на голові. Фільтруючий патрон з елементами 
зберігається в герметичній металевій упаковці, на кришці якого закріплена 
плечова тасьма для носіння саморятувальника. 

Саморятівники СПП-2 (СПП-4) - це прибори разової дії і призначені 
тільки для виходу із загазованої зони. Використання їх допускається в повітрі 
з об’ємною долею кисню не менше 17% і об’ємною долею окислу вуглецю не 
більше 1%.  

Саморятівники мають фільтр попередньої очистки повітря від пилу і 
диму. При роботі саморятівники нагріваються, що характеризує їх справність. 
Для пониження температури повітря, що вдихується, саморятівник СПП-4 має 
спеціальний теплообмінник. Вони зберігають свої захисні якості на протязі 
трьох років при зберіганні в умовах складу. 

 Респіратори, що знаходяться на забезпечення ЦЗ (Р-2 і Р-2Д) і в 
промисловості (ШБ-1, “Айстра-2”, Ф-62П та інші), використовуються для 
захисту органів дихання від радіоактивного пилу, ґрунтового і промислового 
пилу та ряду аерозолів. 

Для захисту органів дихання, дітей віком від 7 до 17 років, від 
радіоактивного пилу і бактеріальних засобів призначається респіратор Р-2д, 
який виготовляється 4 ростів. 

 
Ріст респіраторів визначається за обміром параметрів обличчя людини. 

 
Висота обличчя,  

мм 

Для Р-2 - До 109 110-119 Більш 120 

Для Р-2Д 80-99 100-114 115-124 Більш 125 

Ріст респіратору 0 1 2 3 

 Респіратори ШБ-1 “ПЕЛЮСТКА” і Р-2 
1 – гумова напівмаска; 
2 – змінні фільтри; 
3 – клапан видиху; 
 4 – наголовник 
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Основні характеристики респіраторів 

Марка 
респіратора 

Призначення Комплект респіратора 

Р-2 Захист від РР для дорослих 
Фільтруюча напівмаска, поліетиленовий 

пакет, кільце 

Р-2Д 
Захист від РР для дітей від 7 

до 17 років 
Фільтруюча напівмаска, поліетиленовий 

пакет, кільце 

Ш
Б-

1 

Пелюстка - 
200 

Захист від високодисперсних 
аерозолів 

Легка безклапанна напівмаска з матеріалу 
ФПП 

Пелюстка - 

40 
Захист від високодисперсних 

аерозолів 
Легка безклапанна напівмаска з матеріалу 

ФПП 

Пелюстка - 
5 

Захист від високодисперсних 
аерозолів 

Легка безклапанна напівмаска з матеріалу 
ФПП 

Айстра-9 
Захист від високодисперсних 

аерозолів 

Гумова напівмаска з клапаном видиху, 
поліетиленові патрони з клапанами вдиху і 

змінними фільтрами з матеріалу ФПП 

Ф-62П 
Захист від промислового пилу, 

окрім високодисперсного 

Гумова напівмаска з клапаном видиху і 
пластмасова коробка з змінним фільтром 

з матеріалу ФПП 

РП-К 
Захист від промислового пилу, 
окрім високодисперсного пилу 

Гумова напівмаска з двох шарів 
(зовнішній – поліуретан, внутрішній – 

змінний матеріал ФПГ) 

У-2К Захист від різного пилу 
Фільтруюча напівмаска, поліетиленовий 

пакет, кільце 

Тканинні маски проти пилу ПТМ-1 складаються із корпусу і 
кріплення. Корпус виготовляється з 4-5 шарів ткані. Напроти очей робляться 
прорізи, в які вставляються скельця або прозора плівка. На голові маска 
закріплюється за допомогою смуги ткані, резинки або зав’язок. Ріст маски 
залежить від висоти обличчя. 

 
Протипилова тканинна маска 

ПТМ-1 

Висота 
обличчя, мм 

До 80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 >131 

Ріст маски 1 2 3 4 5 6 7 
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Для верхніх шарів маски найбільш підходить бязь, штапельне або 
трикотажне полотно, мадаполам, міткаль, шотландка та інші. Внутрішні шари 
можуть бути із дитячого пика, байки, бумазеї, бавовняної, вовняний та інших 
тканин. 

Ватяно-марлева пов’язка виготовлюється з марлі розміром 100х50 см, 
на середину якої накладається шар вати розміром 30х20 см і товщиною 1-2  
см. Марля з обох сторін загибається і накладається на вату. Кінці 
розрізуються вздовж середини, в результаті чого виникають зав’язки. 
Призначається для захисту від радіоактивного пилу.  
 

ІЗОЛЮЮЧІ ПРОТИГАЗИ 
Перевага ізолюючих дихальних апаратів (ІДА), які забезпечують 

органи дихання людини необхідною кількістю чистого повітря, є то, що вони 
можуть використовуються незалежно від складу навколишньої атмосфери.  

До них відносяться: автономні дихальні апарати, що забезпечують 
органи дихання людини дихальною сумішшю з балонів з стисненим повітрям 
або стисненим киснем або за рахунок регенерації кисню за допомогою 
продуктів, що затримують кисень; шлангові дихальні апарати, з допомогою 
яких чисте повітря подається до органів дихання за допомогою шлангу від 
повітродувок або від компресорних магістралей. 

(ІДА) Ізолюючі дихальні апарати діляться на дві групи: протигази з 
хімічно зв’язаним киснем (ИП-4, УИП-50, ИП-5) і протигази з стисненим 
киснем (КИП-8). 

Ізолюючий дихальний апарат призначається для захисту органів 
дихання, шкіри обличчя і очей від любої шкідливої домішки в повітрі 
незалежно від її концентрації при виникненні робіт в умовах недостатку або 
відсутності кисню. 

Ізолюючий дихальний апарат складається з лицевої частини з 
з’єднувальною трубкою, регенеративного патрону, дихального мішку, 
каркасу. В комплект також входять не запітнілі плівки, утеплювальні 
манжети і сумка. 

Лицева частина призначена для ізоляції органів дихання від 
навколишнього середовища, направлення газової суміші, що видихається в 
регенеративний патрон, підведення очищеної від вуглекислого газу і 
водяного пару і збагаченої киснем газової суміші до органів дихання, а також 
для захисту очей і обличчя від любої шкідливої суміші в повітрі.  

Регенеративний патрон призначається для отримання кисню, 
необхідного для дихання, а також для поглинання вуглекислого газу і вологи, 
які знаходяться в газовій суміші, що видихається.  

Дихальний мішок є резервуаром для газової суміші, що видихається і 
кисню, який виділяється регенеративним патроном. Клапан надмірного тиску 
призначається для випуску зайвого газу з системи дихання при роботі. Каркас 
призначається для розміщення в ньому дихального мішка, попередження 
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стиснення мішку при експлуатації апарату і закріплення регенеративного 
патрону. 

Сумка служить для зберігання і перенесення ізолюючого дихального 
апарату, а також для захисту його вузлів від обливання НХР і механічних 
пошкоджень. Сумка виготовлена із спеціальної прогумованої тканини, яка 
стійка до агресивних рідин. 

В основі роботи подібних ізолюючих дихальних апаратів лежить 
принцип хімічної регенерації повітря, що видихається, в регенеративному 
патроні, за рахунок поглинання вуглекислого газу і пару води та виділення 
кисню, який супроводжується виділенням тепла, чому за часом використання 
регенеративний патрон нагрівається. 

Попередня перевірка герметичності лицевої частини ІДА виконується 
на вдиху при одночасному притискуванні ніпеля з’єднувальної трубки до 
долоні. Якщо при вдиху повітря не проходить, то лицева частина герметична.  

Заміна відпрацьованого регенеративного патрону в зараженому або 
не придатному для дихання повітрю допускається лише в окремих випадках. 
Протигази ИП-4 і УИП-50 використовуються на суші, ИП-5 – для проведення 
легких робіт під водою. Підбір лицевої частини за ростом проводиться за 
обміром голови (довжина замкнутої лінії, яка проходить через маківку 
голови, щоки і підборіддя).  

Ріст шлему 
Величина виміру голови, см 

ИП-4, УИП-50  ИП-5 

1 До 64 До 63 

2 64,5-68,5 63,5-66,5 

3 69 і більше 67-68,5 

4 - 69 і більше 

Серед промислових ІДА слідує виділити ізолюючі протигази, 
шахтні саморятівники, ізолюючі респіратори, кисневоізолюючий протигаз 
КІП-8, дихальні апарати ВЛАДА і АСВ-2, які можуть успішно 
використовуватися для захисту органів дихання від НХР. 

Киснево-ізолюючий протигаз КІП-8 призначається для захисту 
органів дихання при газорятувальних роботах від шкідливої дії непридатної 
для дихання атмосфери, яка має отруйні речовини високої концентрації і 
збіднена киснем. Час захисної дії киснево-ізолюючого протигазу складає 2 
години. Місткість балону 1л; запас кисню в балоні 200 л; маса протигазу 
складає 10 кг. 

Всі вузли КІП-8, за виключенням клапанної коробки з маскою МИП-1 
або шлем-маскою, з’єднувальних трубок і манометру, розташовані в 
металевому корпусі: кисневий балон з запірним вентилем, блок легеневого 
автомату з редуктором і байпасом; дихальний мішок з запобіжним клапаном, 
звуковий сигнал; регенеративний патрон, поясний і плечовий ремні. 
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Після кожного використання КІП-8 чистять, провіряють і 
перезаряджають. Зберігають КІП-8 в зібраному виді в приміщенні при 
температурі повітря від 3 до 20˚ С та відносній волозі 65-60%. 

Основні характеристики ізолюючих протигазів і приборів 
Характеристика Ізолюючі протигази КІП-8 

ИП-4 УИП-50 ИП-46 

Маса , кг 3,4 3,6 5,5 10 

Лицева частина ШИП-2б  ШВСМ ШВСМ МИП-1 

Регенеративний 
патрон 

РП-4 РП-46 РП-50 - 

 
Час захисної 
дії при 
навантаженні 
(хв.): 

Важкому 40 50 50 - 

 Середньому 75 60 60 - 
 Легкому 180 180 180 120 
 В воді (15-20˚ 

С) 
- - 120 - 

 В воді (1-5˚ С) - - 20 - 

 

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ 

Для захисту населення, у тому числі і дітей, від дії факторів ураження 
радіоактивними і хімічними речовинами та бактеріальними засобами 
використовуються засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри та 
медичні засоби. 

Основними засобами захисту органів дихання є фільтруючі протигази, 
респіратори та найпростіші засоби.  

Дитячі протигази ДП-6, ДП-6М, ПДФ-7, ПДФ-Д і ПДФ-Ш 
призначені для дітей у віку від 1,5 року і старше. ДП-6 складається з 
фільтруючо-поглинаючої коробки ГП-4у і лицевої частини МД-1 п’ятого 
росту. ДП-6М складається з фільтруючо-поглинаючої коробки ДП-6м і 
лицевої частини МД-1 першого-четвертого ростів. В комплект протигазів ДП-
6 і ДП-6М входять також сумки і олівці (КПЗО). 

Дитячі протигази ДП-6М і ПДФ-7 упаковуються в дерев’яні ящики 
по 50 (40) шт. В кожному ящику лицеві частини одного росту. 

Протигаз ПДФ-Д призначається для дітей дошкільного віку від 1,5 до 
7 років. Складається з фільтруючо-поглинаючої коробки ГП-5 і лицевої 
частини МД-3 (чотирьох ростів), сумки, коробки з не запітнілими плівками, 



 25 

утеплених манжет і олівця (КПЗО). Протигази упаковуються в дерев’яні 
ящики по 40 шт. з лицевими частинами: першого росту - 8 шт., другого - 12 
шт., третього - 9 шт. і четвертого - 11 шт. 

Протигаз ПДФ-Ш 
призначається для дітей шкільного 
віку від 7 до 17 років. Складається 
з фільтруючо-поглинаючої 
коробки ГП-5 і лицевої частини 
МД-3 (третього і четвертого 
ростів) і ШМ-62У (нульовий, 
перший, другий і третій ріст), 
сумки, коробки з не запітнілими 
плівками та утеплених манжет. 
Ріст маски підбирається по висоті і 
ширині обличчя дитини (відстань 
між найбільш виступаючими 
точками дуг вилиці). 

 
 

Найменування 
вимірювань 

Ріст маски 

1 2 3 4 5 

Висота обличчя, мм До 77 77-85 85-92 92-99 92-99 

Ширина обличчя, мм До 108 108-116 111-119 115-123 124-135 

 Діти старшого віку надівають протигази самостійно. На дітей 
молодшої групи протигази надівають дорослі і зав’язують гарантійну тасьму. 
Обов’язково потрібно слідкувати, щоб була вийнята гумова пробка із отвору 
на дні фільтрувальної коробки і щоб волосся не попадало під маску. 

Для захисту шкіряних покровів дітей від радіоактивного пилу і 
бактеріальних засобів можуть використовуватися накидки і плащі з 
непромокальної тканини, а також спортивні (лижні) костюми, а для самих 
маленьких - різноманітні комбінезони. Якщо до звичайного одягу дітей 
пришити нескладні пристосування для герметизації і просочити одяг 
спеціальним розчином, він на деякий час захистить і від парів отруйних 
речовин. На ноги дітям варто надівати гумові чобітки, боти або калоші, на 
руки - гумові рукавички або рукавиці, шкіряні рукавички. Порядок 
підготування дитячого одягу в якості засобів захисту шкіри такий же, як і 
одягу для дорослих.  

 
Медичні засоби, що входять до індивідуальних аптечок та їх 

призначення. 
 

Протигаз ПДФ-Д  
(з маскою 1 росту): 

1 – фільтруюча поглинальна 
коробка; 2 – маска; 3 – з’єднальна 
трубка; 4 – сумка для протигазу;                     
5 – спеціальний олівець;  6- 
гарантійна тасьма 

ПРИМІТКА: 
1. Протигази перших трьох розмірів 

мають гарантійні тасьми, що не 
дозволяють дитині без допомоги 
дорослого зняти маску. 

2. У маски першого росту 
з’єднальна трубка знаходиться 
збоку від клапанної коробки  
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Аптечка 
Індивідуальна медичного захисту – АІМЗ 

№ Назва Форма Призначення 
1 Бутарфанолу тар трат 

- 0,2% 
Шприц-
тютик 

Ефективний знеболюючий засіб при 
травматичних ушкодженнях та протишокової 
терапії 

2. Доксицикліну 
гідрохлорид 

Капсули Антибіотик широкого спектру дії, для 
проведення екстреної неспецифічної 
профілактики широкого кола інфекційних 
захворювань  

3. Клію йодид Таблетки Для проведення профілактики уражень 
щитовидної залози радіоактивним йодом при 
аваріях на АЕС та інших радіаційно 
небезпечних об’єктах 

4. БіоСтар Таблетки Для зниження негативного впливу 
радіонуклідів на організм людини та 
прискорення процесів виведення 
радіонуклідів та сполук важких металів з 
організму, підвищення імунного стану 

5. Валідол Таблетки Для купування нападу стенокардії та як 
легкий седативний засіб 

6. Вугілля активоване  Таблетки Ентеросорбент для зв’язування і виведення з 
організму токсинів і хімічних торуйних 
речовин. 

7. Пластир 
бактерицидний 

Упак. Для асептичних пов’язок при незначних 
поверхневих травмах 

8. Бинт стерильний Упак. Для перев’язок 
9. Акватабс Таблетки Для знезаражування індивідуальних запасів 

питної води та приготування розчинів для 
миття овочів і фруктів. 

 
Індивідуальний перев’язочний пакет – призначений для здійснення 

допомоги при пораненнях і опіках. Він складається з бинта, двох ватно-
марлевих подушечок, булавки і чохла. При необхідності пакет відкривають, 
виймають бинт і дві стерильні подушечки, не торкаючись руками до їх 
внутрішньої поверхні. На поранену поверхню (при наскрізному поранені – на 
вхідний і вихідний отвори) подушечки накладають внутрішньою стороною. 
Закінчивши бинтування, кінець бинта закріпляють булавкою. 

Керівник заняття показує практично порядок використання 
індивідуального протихімічного пакету і пакета перев’язувального 
індивідуального.  

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОТИХІМІЧНІ ПАКЕТИ. 

Індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8 ,ІПП-9, ІПП-10 
призначений для дегазації шкірних покривів людини (обличчя, шиї, рук), 
окремих ділянок одягу (коміра, манжети рукавів ) і лицьової частини 
протигаза, заражених краплями ОР.  
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Потрібно пам’ятати, що рідина ІПП-8 отруйна і небезпечна при 
попаданні в очі. Тому шкіру кругом очей після обробки необхідно промити 
чистою водою і обтерти сухим тампоном. 

При користуванні індивідуальним протихімічним пакетом потрібно 
пам’ятати, що рідину з нього можна застосовувати для обеззараження ОВ, 
попавших на шкіру у дітей від 7 років і старше; для обробки шкіри дітей від 
1,5 до 7 років необхідно використовувати лужно-перекисневу рецептуру 
(перекис водоводу плюс сода).  

Індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8 У комплект входять 
плоска складна пляшечка ємністю 125-135 мл з дегазуючим розчином і 4 
ватно-марлевих тампони. Пляшечка і тампони запаяні у герметичну оболонку 
із поліетилену. 

 Індивідуальний протихімічний пакет ІПП-9 являє собою металевий 
балон з рецептурою. На балон одягнута спеціальна кришка з пробійником і 
губчатим тампоном, що закриваються захисним ковпаком. Усередину 
ковпака поміщені два ватно-марлевих тампони. 

Індивідуальний протихімічний пакет ІПП-10 являє собою металевий 
балон з рецептурою. На балон одягнута кришка-пробійник. 

 
Четверте навчальне питання: «Евакуація, порядок її проведення, 

правила поведінки та обов’язки 
евакуйованих працівників».  

 
ЕВАКУАЦІЯ – комплекс заходів щодо організованого вивезення 

(виведення) населення із зон можливого впливу наслідків надзвичайної 
ситуації або надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру і 
розміщення його поза зонами дії вражаючих факторів джерел надзвичайної 
ситуації у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіяння 
шкоди здоров’ю населення, а також заходів з евакуації матеріальних і 
культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення. 

Евакуація проводиться на державному, регіональному, місцевому або 
об'єктовому рівні. 

Залежно від особливостей надзвичайної ситуації встановлюються 
такі види евакуації: 
– обов'язкова; 
– загальна або часткова; 

Обов'язкова евакуація населення проводиться у разі виникнення 
загрози: 
– аварій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин; 
– катастрофічного затоплення місцевості; 
– масових лісових і торф'яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших 

геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів; 
– збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони, 

які визначаються Міністерством оборони України на особливий період). 
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Загальна евакуація проводиться для всіх категорій населення із зон: 
– можливого радіоактивного та хімічного забруднення; 
– катастрофічного затоплення місцевості з чотиригодинним добіганням 

проривної хвилі при руйнуванні гідротехнічних споруд. 
Часткова евакуація проводиться для вивезення категорій населення, які 

за віком чи станом здоров'я у разі виникнення надзвичайної ситуації не здатні 
самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або здоров'я, а також 
осіб, які відповідно до законодавства доглядають (обслуговують) таких осіб. 
Часткова евакуація може проводитися також для інших категорій населення 
за рішенням органів і посадових осіб, зазначених у частині четвертій цієї 
статті. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ 
Оповіщення органів з евакуації про початок евакуації населення 

здійснюється за рішенням органу, що їх утворив. 
Порядок здійснення запланованих заходів з евакуації населення з 

урахуванням обстановки, що склалася, уточнюється органом з евакуації. 
Комісії з питань евакуації, утворені в безпечних районах, 

організовують приймання, розміщення і життєзабезпечення евакуйованого 
населення. 

Комісія з питань евакуації, утворена на об’єкті господарювання: 
– організовує оповіщення та ведення обліку працівників, уточнює дані про 

транспортні засоби, строк їх подання, маршрути і порядок руху; 
– подає необхідну інформацію комісії з питань евакуації, утвореній Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою держадміністрацією, 
органом місцевого самоврядування, на території якого планується 
розмістити евакуйованих працівників; 

– забезпечує зустріч та розміщення евакуйованих працівників у безпечному 
районі та організовує їх інформаційне забезпечення. 

Комісія з питань евакуації, утворена Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцевою держадміністрацією, органом місцевого 
самоврядування, організовує оповіщення, евакуацію та прибуття на збірні 
пункти евакуації непрацюючого населення, зокрема інвалідів з ураженням 
органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, 
психічними розладами за місцем проживання. 

Збірні пункти евакуації уточнюють чисельність евакуйованого 
населення, порядок його відправлення, організовують їх збір та ведення 
обліку, здійснюють посадку населення на транспортні засоби, формують піші 
і транспортні колони, інформують комісії з питань евакуації про відправлення 
населення, організовують надання медичної допомоги евакуйованому 
населенню та охорону громадського порядку. 

Евакуація особового складу збірних пунктів евакуації організовується 
після завершення евакуації населення на підставі рішення органу, що утворив 
такі органи. 
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Приймальні пункти евакуації організовують у безпечному районі 
підготовку пунктів висадки, уточнюють кількість населення, що прибуло, і 
порядок подачі транспортних засобів для його вивезення із зазначених та 
проміжних пунктів евакуації до пунктів розміщення, організовують надання 
медичної допомоги евакуйованому населенню та охорону громадського 
порядку. 

У разі виникнення аварії на хімічно або радіаційно небезпечному 
об’єкті евакуація населення проводиться у два етапи: 
– перший - від місця знаходження населення до межі зони забруднення; 
– другий - від межі зони забруднення до пункту розміщення евакуйованого 

населення в безпечних районах. 
На межі зони забруднення у проміжному пункті евакуації здійснюється 

пересадка евакуйованого населення з транспортного засобу, що рухався 
забрудненою місцевістю, на незабруднений транспортний засіб. 

Під час пересадки населення за необхідності здійснюється його 
санітарна обробка та спеціальна обробка одягу, майна і транспорту. 

Після проведення спеціальної обробки транспортний засіб 
використовується для перевезення населення забрудненою місцевістю. 

Евакуація населення із зон можливого катастрофічного затоплення 
проводиться насамперед із населених пунктів, що розміщуються поблизу 
гребель, хвиля прориву яких може досягнути зазначених населених пунктів 
менше ніж за чотири години, а з інших населених пунктів - за наявності 
безпосередньої загрози їх затоплення. 

Для інформаційного забезпечення евакуйованого населення про 
порядок дій у різних ситуаціях та оперативну обстановку Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевою держадміністрацією, органом 
місцевого самоврядування використовуються системи оповіщення, засоби 
радіомовлення і телебачення. 

Розміщення евакуйованого населення 
Евакуація населення проводиться у безпечні райони, визначені 

органом, який приймає рішення про проведення евакуації. 
У разі коли евакуйоване населення неможливо розмістити у 

безпечному районі, його частина може розміщуватися на території регіону, 
суміжного з небезпечним районом, за погодженням з Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями такого 
регіону. 

Порядок розміщення евакуйованого населення визначається Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою держадміністрацією, на 
території якої планується розміщувати евакуйоване населення, за заявкою 
органу, що приймає рішення про проведення евакуації. 

Евакуйоване населення розміщується у готелях, санаторіях, 
пансіонатах, будинках відпочинку, дитячих оздоровчих таборах та у 
придатних для проживання будівлях підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності. 
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Розміщення евакуйованого населення здійснюється за встановленими 
видами та обсягами послуг з його життєзабезпечення. 

Фінансування заходів з евакуації здійснюється за рахунок коштів, 
передбачених відповідно до вимог законодавства для ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку. 

 
 

ПІДСУМОК 
Таким чином ,головною умовою всіх дій людини у екстремальних 

ситуаціях – це не піддаватися паніці. Діяти грамотно свідомо, утримуватися 
від нерозумних вчинків, надавати допомогу потерпілим. 
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ТЕМА 2. «Правила поведінки працівників під час 
надзвичайних ситуацій природного характеру”. 

 
НАВЧАЛЬНА МЕТА: 1. Вивчити правила безпечної поведінки та збереження 

життя при надзвичайних ситуаціях. 
2.Ознайомити слухачів з заходами безпеки у разі 
виникнення надзвичайної ситуації.  

ТРИВАЛІСТЬ:     ___ год. 
ВИД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ :  групове заняття  
МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ:    клас  
 
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ: 

Вступ  
Перше навчальне 
питання: 

“ Правила поведінки і дії працівників при 
землетрусах.”  

Друге навчальне питання: “Безпечні дії працівників у разі 
виникнення геологічних НС (пов’язаних із 
зсувами, обвалами або осипами, 
осіданням земної поверхні, карстовими 
провалами або підтопленням..” .  

Третє навчальне питання: 
 

“Особливості негативного впливу 
гідрометеорологічних НС. Правила 
безпечної поведінки у разі її виникнення”. 

 
Четверте навчальне 
питання:  

 «Основні причини виникнення та 
особливості пожеж у природних 
екологічних системах. Правила 
поведінки та заходи безпеки у разі їх 
виникнення». 

Підсумки 
 

ВСТУП 
Стихійні лиха загрожують мешканцям нашої планети з початку 

цивілізації. Десь у більшій мірі, в іншому місці менш. Стовідсоткової безпеки 
не існує ніде. Природні катастрофи можуть приносити колосальний збиток.  

Надзвичайні ситуації природного характеру (стихійні лиха) в останні 
роки мають тенденцію до зростання. Активізуються дії вулканів, частішають 
випадки землетрусів , зростає їх руйнівна сила. Майже регулярними стали 
повені, нерідкі обвали вздовж річок і в гірських районах. Ожеледь, снігові 
замети, бурі, урагани і смерчі щорічно відвідують Україну.  

На превеликий жаль, в зонах періодичних затоплень триває 
будівництво багатоповерхових будинків, що збільшує концентрацію 
населення, прокладаються підземні комунікації, функціонують небезпечні 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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виробництва. Все це призводить до того, що звичайні для цих місць паводки, 
викликають все більше і більше катастрофічні наслідки.  

В останні роки число землетрусів, повеней, зсувів та інших стихійних 
лих постійно зростає.  

 
Перше навчальне питання: “Правила поведінки і дії працівників при 

землетрусах”.  
  
Щорічно на землі відбуваються тисячі слабких поштовхів, сотні 

відчутних, десятки сильних і одиниці, в середньому катастрофічних.  
Візьмемо Крим: епіцентри землетрусів розташовуються тут на 

глибинах від 5 до 40 км, переважно в інтервалі 15-30 км. За останні 
десятиріччя в числі причин землетрусу з’явився новий чинник – геологічна 
діяльність людини. Не тільки незначні поштовхи на обмежених ділянках, але 
і катастрофічні наслідки можуть мати місце при цих землетрусах які людина 
викликає, сама того не бажаючи. До землетрусів можуть призвести і 
переміщення великої маси ґрунту при розробці корисних копалин, підземні 
вибухи, закачування або викачування з надр великої кількості води, газу або 
нафти, створення великих водосховищ, які своє вагою давлять на окремі 
блоки земної кори.  

Древні вчили: з вогнем не жартуй, з водою не товаришуй, вітру не вір, - 
товаришуй із землею. Однак при землетрусі більшість людей про це не 
відають: перелякані і розгублені, вони вибігають з приміщень хаотично, 
неорганізовано. А це може ще більше ускладнити ситуацію.  

Що ж треба знати про землетрус? Серед ознак його наближання можна 
відзначити: неспокій птахів і домашніх тварин, спалахи у вигляді розсіяного 
світла зірниць, запах газу в районах, де раніше цього не помічалося, іскріння 
близько розташованих електропроводів, що не торкаються, голубувате 
свічення внутрішніх поверхонь будинків. На жаль, науковий прогноз 
землетрусів практично відсутній. Сейсмічна служба країни реєструє 
поштовхи. Передає дані про землетрус, що вже почався.  

Як поводитись при землетрусі, що почався? Найголовніше – не 
піддаватися паніці і захистити себе в будинку від всіляких уламків, важких 
предметів, скла і т.д. Землетруси силою понад 5 балів – небезпечні. Ознаки 
такого землетрусу – обсипається штукатурка, розгойдуються люстри, падає 
посуд. Від моменту, коли ви відчули перші поштовхи, до коливань, що 
небезпечні для будівель, у вас є 15-20 сек. Які ж дії працівників на 
підприємствах? 

На підприємствах і в установах під час землетрусу всі роботи 
припиняються, виробниче та технологічне обладнання зупиняється, 
вживаються заходи до відключення струму, зниження тиску повітря, кисню, 
пари, води, газу і т. п.; робітниками і службовці, складаються у формування 
ЦЗ, негайно направляються в райони їх збору, інші робітники і службовці 
займають безпечні місця. Якщо за умовами виробництва зупинити агрегат, 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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піч, технологічну лінію, турбіну і т. п. за короткий час не можна або 
неможливо, то здійснюється переведення їх на економний режим роботи.  

Після землетрусу або навіть в. процесі його будуть вестися роботи з 
надання допомоги постраждалим, з ліквідації наслідків землетрусу. У першу 
чергу такі роботи будуть проводити особи, які зведені в формування ЦЗ. 

 Але й решта населення на заклик органів місцевої влади та органів 
управління ЦЗ має брати участь в першочергових рятувальних та аварійно-
відновлювальних роботах у районах руйнувань. 

Велика допомога з боку населення може бути надана медичним 
установам та медичної служби цивільного захисту в підтримці нормальних 
санітарно-побутових умов в місцях тимчасового розселення (в наметових 
містечках, антисейсмічних будинках) потерпілих в результаті землетрусу. 
Треба сприяти запобіганню спалахів інфекційних захворювань, що є, як 
правило, супутниками стихійних лих. З метою попередження виникнення та 
поширення епідемій слід суворо виконувати всі протиепідемічні заходи, не 
ухилятися від щеплень і прийняття ліків, що попереджають захворювання.  

Необхідно ретельно дотримуватися правил особистої гігієни і стежити 
за тим, щоб їх виконували всі члени родини; потрібно нагадувати про це 
сусідам, товаришам по роботі. 

Якщо ви на першому поверсі – треба покинути будинок. На другому і 
вище – заховатися в безпечне місце (отвори капітальних внутрішніх стін, 
кутки, утворені цими стінами, біля внутрішньої капітальної стіни і т.д.), 
можна ховатися під ліжком, під столом. Небезпечні місця біля вікон. В 
кутових кімнатах на останніх поверхах, біля засклених отворів зовнішніх 
стін.  

Встигніть відкрити двері з квартири, якщо є зайва секунда, - вимкніть 
газ і електроенергію, погасіть вогонь, не запалюйте сирників, не можна 
користуватися ліфтом.  

Пам’ятайте, що при землетрусі, паніка і страх – найважливіший чинник 
небезпеки.  

Зупиняйте тих, хто має намір стрибати з балконів і вікон з поверху, 
який вищий першого. У школі діти повинні уміти ховатися під партами, під 
столом, накрити голову руками. Небезпечні також сходи і вихідні двері, 
через безладний рух натовпу там буває багато нещасних випадків.  

Як тільки поштовхи припиняються, не втрачаючи часу, виходьте на 
вулицю, не стійте під дротами, трубами, карнизами. Якомога далі відходьте 
від будівель, стовпів, огорож, найкраще знаходитися в сквері, на пустирі, на 
відкритому майданчику. Якщо землетрус застав вас в дорозі, негайно 
зупиніть машину – краще на відкритому місці і не виходьте до закінчення 
поштовхів. Пасажирам автобуса безпечніше знаходитися на своїх місцях, 
водій автобуса повинен відкрити двері. У метро при землетрусі безпечніше, 
ніж вгорі, але може погаснути світло.  

Якщо потрапили в завал, а це стосується всіх випадків – при обвалах, 
зсувах, землетрусі – пам’ятайте, що, передусім, не треба втрачати 
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присутності духу, потрібно зберігати ясність думки. Без їжі і води ви можете 
протриматись досить довго, прислухайтесь, подайте голос, труби і батареї – 
це теж можливість подати про себе інформацію, постарайтесь визначити, чи 
немає поруч інших людей, де ви знаходитеся і чи немає виходу. Запалювати 
вогонь не можна. Шукайте одяг і ковдри, боріться за своє життя. У бачку 
вашого унітазу – питна вода, сподівайтесь на допомогу, якщо вже пройшло 
багато днів. Під час вірменського землетрусу в 1988 році протягом 7 днів з 
руїн було врятовано 15 тисяч чоловік.  

Попередити про землетрус може сигнал цз: гудки сирени “Увага всім!”, 
треба включити репродуктор, приймач, місцевий канал телебачення і 
отримати відповідну інструкцію. Відразу ж після землетрусу небезпечно 
запалювати вогонь. Треба негайно оглянути завали – чи не потрібна можливо 
комусь допомога. Дійте при цьому обережно, не займайте без потреби 
телефон, не перевіривши системи, не спускайте воду. Промислові аварії, 
пожежі є звичайними супутниками подібних стихійних лих. Потурбуйтесь 
про дітей: за ними потрібен особливий контроль.  

Чималий інтерес представляє класифікація землетрусів  по бальності. 
– Від 1 до 2 балів – незначної сили поштовхи, які можна визначити лише за 

допомогою спеціальних приладів. Землетруси в 2 бала також іноді можна 
визначити і людині, якщо в цей момент він знаходиться в нерухомому 
стані. 

– Від 3 до 4 балів – поштовхи відчуваються більш сильно у висотних 
будівлях, можливі розгойдування люстри, невеликі змішання предметів і 
відчуття легкого запаморочення. 

– Від 5 до 7 балів – поштовхи починають досить сильно відчуватися на 
землі, можливі незначні руйнування будівель, починають, наприклад, 
з’являтися тріщини на стінах, ламатися вікна, кришиться штукатурка. 

– 8 балів – землетрус викликає виникнення глибоких тріщин на будинках, 
землі і навіть схилах. 

– 9 балів – поштовхи стають такої сили, що здатні зруйнувати стіни 
будинків і навіть деякі підземні комунікаційні споруди. 

– Від 10 до 11 балів – землетрус такої сили викликає сильне руйнування 
багатьох будівель, мостів, обвали, зсуви. 

– 12 балів – сила руйнування подібної сили поштовхів здатна значно 
змінити поверхню земної кори, практично розкришити будівлі і навіть 
поміняти рух води у річках.  

 
Друге навчальне питання: 
 

“Безпечні дії працівників у разі виникнення 
геологічних НС (пов’язаних із зсувами, 
обвалами або осипами, осіданням земної 
поверхні, карстовими провалами або 
підтопленням”. 

Основними вражаючими факторами обвалів, зсувів і селів є  рухомих 
маси гірських порід, а також завалювання або заливання цими масами 
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вільного простору. У результаті цього виникає небезпека ураження 
населення. 

Щоб врятувати постраждалих, якщо вони встигли сховатися в різних 
спорудах, необхідно в першу чергу знайти і розкрити укриття, ретельно 
обстежити завали. Для виявлення опинилися в завалах людний 
використовуються акустичні прилади, здатні вловлювати слабкі звукові 
сигнали і визначати напрямок їх випромінювання. Геофони з двома 
мікрофонами дозволяють визначити відстань до джерела звуку. 
Застосовуються також інфрачервоні камери. 

Одним із способів пошуку людей в завалах є використання спеціально 
навчених собак, які визначають місця можливого перебування людей. Однак 
роботу з собаками ускладнює наявність в завалах великої кількості битого 
скла, гострих осколків бетону, металевих прутів. Використання спеціально 
підготовлених собак найбільш ефективно в зоні проходження снігових лавин 
при невеликій товщині снігового покриву. 

Вибір способу звільнення постраждалих із завалів визначається в 
першу чергу конструкцією будівлі (споруди), на якому належить вести 
роботи, ступенем його пошкодження, а також станом потерпілих . 

 
ВИТЯГ ІЗ ЗАВАЛІВ 

Органолептичний з використанням акустичної апаратури, фіксуючої і 
визначальною напрям джерела звуку. Застосування апаратури, визначальною 
джерело інфрачервоного випромінювання. Використання оптичних зондів. 
Ультракороткохвильовому зондування (визначення порожнин). 
Використання спеціально підготовлених собак. 

Ручне розбирання з використанням слюсарного і шанцевого 
інструменту. 

Розширення системи природних порожнин з використанням засобів 
механізації робіт. Пробивання горизонтальних галерей і отколку 
вертикальних колодязів. Послідовно-поетапна вертикальна розбирання 
завалів з використанням засобів механізації робіт. Використання підземних 
галерей інженерних мереж і комунікацій. Послідовно-поетапна 
горизонтальна розбирання завалів з використанням засобів механізації робіт 

На руках. На ношах (у тому числі з фіксацією тіла ураженого). 
На шматку  міцної тканини. За допомогою пожежних автодрабин та 

автовишок. За допомогою альпіністського спорядження. За допомогою 
лямок, жердин і інших підручних засобів 

Зсуви - зміщення мас гірських порід вниз по схилу під дією сили 
земного тяжіння без втрати контакту з нерухомою основою на нижчий 
гіпсометричний рівень. Вони характерні для зон тектонічних зрушень, 
високих терас, схилів ерозійних систем, рік та водосховищ. Зсуви є одним із 
найнебезпечніших і дуже поширених природних явищ. 

  
  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%81%D1%83%D0%B2_%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%28%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%29
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ППРРИИЧЧИИННООЮЮ  ЗЗССУУВВУУ  ММООЖЖЕЕ  ББУУТТИИ 
ЗСУВИ 

Селеві потоки - це потоки з гір суміші води, піску, глини, щебеню, 
осколків каміння і навіть валунів. Зсуви відбуваються в результаті 
порушення умов рівноваги схилів, найчастіше по берегах річок і водойм; 
основний причиною їх виникнення є насичення підземними водами 
глинистих порід до пластичного і текучого стану, в результаті чого і 
відбувається сповзання по схилу величезних мас ґрунту з усіма будівлями і 
спорудами.  

У селеопасних районах прямими ознаками можливого виникнення 
селевих потоків є надмірні (зливові) атмосферні опади (селеві потоки в 
результаті лівневик опадів звичайно формуються після посухи), 
швидкетанення снігів і льодовиків у горах, переповнення гірських озер і 
водойм ,порушення в природному стоці вод гірських річок і струмків зі 
зміною русел і утворенням загат. Непрямими ознаками можливого селю є 
підвищена ерозія ґрунтів, знищення трав'яного покриву і лісонасаджень на 
схилах гір.  

У більшості випадків населення про небезпеку селевого потоку може 
бути попереджено всього лише за десятки хвилин і рідше за 1 - 2 год. і 
більше.  

Наближення такого потоку можна чути по характерному звуку 
перекочується і соударяющихся один з одним валунів і уламків каміння, 
нагадують гуркіт наближається з великою швидкістю поїзда. 
– перезволоження ґрунту дощовими опадами, підмив схилів; 
– танення снігів, землетруси; 
– непродумана діяльність (вибухові та земляні роботи, вирубка лісу на 

схилах пагорбів та інше).  
  

ЯЯККИИХХ  ННЕЕББЕЕЗЗППЕЕКК  ССЛЛІІДД  ООЧЧІІККУУВВААТТИИ  ВВІІДД  ЗЗССУУВВІІВВ::  
Великий вплив на поведінку і дії населення при селевих потоках і 

зсувах надає організація своєчасного виявлення та обліку ознак цих 
стихійних лих і організація оповіщення (попередження) про лихо. 

Найбільш ефективним у боротьбі з селевими потоками є завчасне 
здійснення комплексу організаційно-господарських, агротехнічних, 
лісомеліоративних і гідротехнічних заходів.  

Населення в селенебезпечних районах зобов'язана суворо виконувати 
рекомендації з рубці лісонасаджень, ведення землеробства, за випасу худоби. 
При загрозі селю на шляху його руху до населених пунктів зміцнюються 
греблі, зводяться насипу і тимчасові підпірні стінки, влаштовуються селеві 
пастки, відвідні канави і т. д. Обов'язок кожного - по мірі можливості брати 
участь у цих роботах.   

Зсуви, як і селеві потоки, найчастіше викликаються сильними дощами і 
ерозією ґрунту. Вони викликаються також недостатньо продуманої 
діяльністю людей, в результаті якої змінюються умови стійкості 
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грунту (знищення лісових масивів і викорчовування навіть окремих дерев, 
надмірне використання зрошувальних систем, ведення гірських і земляних 
робіт там, де геологічну будову землі вивчено з недостатньою повнотою, та 
ін.).Первісним ознакою що почалися зсувних переміщень є поява тріщин на 
будівлях, розривів на дорогах, берегових укріплених і набережних, 
випучіваніе землі, зсув підстави різних висотних конструкцій і навіть дерев у 
нижній частині щодо верхньої. 

В протизсувних заходів, в яких має брати участь населення, є 
відведення поверхневих вод, деревонасадження, пристрій різних 
підтримують інженерних споруд, уривка траншей з метою осушення ґрунтів 
зсувного масиву, розвантаження й планування зсувного схилу. Крім того, 
населення, яке проживає в зсувонебезпечних районах, немає приймати рясної 
витоку води з кранів, пошкоджених труб водопроводу або водорозбірних 
колонок; необхідно своє тимчасово влаштовувати водовідвідні стоки при 
скупченні поверхневих вод (з утворенням калюж).  

При загрозі селевого потоку або зсуву та за наявності часу населення з 
небезпечних районів евакуюється в безпечні; евакуація проводиться як 
пішим порядком, так і з використанням транспорту. Разом з людьми 
евакуюються матеріальні цінності, здійснюється Оттон 
сільськогосподарських тварин. У випадку оповіщення населення про 
наближення селевий потік або почався зсув, а також при перших ознаках їх 
прояви потрібно як можна швидше залишити приміщення, попередити про 
небезпеку оточуючих і вийти в безпечне місце. Залишаючи приміщення, слід 
загасити печі, перекрити газові крани і вимкнути світло і електроприлади. Це 
допоможе запобігти виникненню пожеж. 

Селеві потоки і зсуви представляють серйозну небезпеку при їх 
раптовому прояві. У цьому випадку найстрашніше паніка.  

У разі захоплення кого-небудь рухається потоком селю потрібно 
надати потерпілому допомогу всіма наявними засобами. Такими засобами 
можуть бути жердини, канати або мотузки, що подаються рятуємо. Виводити 
спасаємось з потоку потрібно по напряму потоку з поступовим наближенням 
до його краю. При зсувах можливо завалювання людей ґрунтом, нанесення їм 
ударів і травм падаючими предметами, будівельними конструкціями, 
деревами. У цих випадках треба швидко надавати допомогу постраждалим, 
при необхідності робити їм штучне дихання 
– руйнування і завалення житлових та виробничих будівель, потенційно 

небезпечних об’єктів, інженерних та дорожніх споруд, магістральних 
трубопроводів та ліній електромереж, систем життєзабезпечення; 

– травмування та загибель людей; 
– зсуви створюють умови для перекриття рік, внаслідок чого можуть 

виникати катастрофічні паводки. 
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ДДііїї  ннаассееллеенннняя  ппррии  ззааггррооззіі  ззссууввуу::  
– при отриманні інформації про стихійне лихо дійте залежно від ступеня 

загрози та швидкості зміщення зсуву, зберігаючи спокій, уникаючи 
паніки; 

– підготуйтесь до евакуації, з’ясуйте у місцевих органів державної влади та 
місцевого самоврядування місце збору мешканців для евакуації; 

– при наявності часу та незначній швидкості руху зсуву (декілька метрів на 
місяць): по можливості, вивозьте своє майно у раніше намічене місце, 
вимкніть всі мережі енергопостачання; щільно зачиніть вікна, двері, 
горища і вентиляційні отвори; 

– терміново перейдіть у безпечне місце при швидкості руху зсуву понад 
0,5-1,0 метра на добу. 

– швидко одягніться, візьміть документи та зберіть найбільш цінні і 
необхідні речі, запас продуктів харчування на декілька днів; 

– не користуйтесь ліфтом. Його може заклинити від перекосу будинку; 
– виведіть худобу на більш безпечну місцевість, а якщо немає часу, 

відчиніть хлів – дайте худобі можливість врятуватися; 
– допоможіть, по можливості, постраждалим, надайте або викличте 

допомогу для тих, хто її потребує. Допоможіть, у разі необхідності, 
рятувальникам у відкопуванні та діставанні постраждалих із завалів; 

– з’ясуйте у місцевих органах державної влади та місцевого 
самоврядування адреси організацій, які відповідають за надання 
допомоги потерпілим. 

     ОБВАЛ - відрив снігових (льодяних) брил або мас гірських порід від 
схилу чи укосу гір та їх вільне падіння під дією сил тяжіння. 

     Обвали природного походження спостерігаються у горах, на берегах 
морів, обривах річкових долин. Це - результат послаблення зв'язаності 
гірських порід під дією процесів вивітрювання, підмиву, розчинення та дії 
сил тяжіння. їх виникненню сприяє геологічна будова місцевості, наявність 
на схилах тріщин та зон дроблення гірських порід. 

ОСИП - це нагромадження щебеню чи ґрунту біля підніжжя схилів.  
Райони Карпатських та Кримських гір підпадають під дію обвалів та 

осипів, деякі з яких мали катастрофічний характер та призвели до людських 
втрат. 

КАРСТ. Карстове провалля - западина на поверхні землі, яка виникла 
внаслідок розчинення гірських порід поверхневими чи підземними водами. 

На 60 % території України розвиваються карстові процеси. Це явище 
пов'язане з розчиненням природними водами гірських порід. В деяких 
областях України рівень ураження карстовими процесами сягає 60 - 100 % 
території. Характерними є явища карбонатного, сульфатного, соляного 
карсту. Особливу небезпеку викликають ділянки розвитку відкритого карсту 
(вирви, колодязі, провалля), що становить 27 % від всієї площі 
карстоутворення. Найбільш розвинутий відкритий карст на території 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8
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Волинської області на площі 594 км2, Рівненської - 214 км2, Хмельницької - 
4235 км2. 

АБРАЗІЯ - це процес руйнування хвилями прибою берегів морів, озер та 
водосховищ. Абразійний процес найбільш поширений на Чорноморському 
узбережжі. У береговій зоні Криму щорічно зникає 22 га, між дельтою Дунаю 
та Кримом - 24 га, у північній частині Азовського моря - 19 га. Абразії 
підпадає до 60 % берегів Азовського та до 30 % - Чорного морів. Швидкість 
абразії становить в середньому 1,3 - 4,2 м за рік 

 
Третє навчальне питання: “Особливості негативного впливу 

гідрометеорологічних НС. Правила 
безпечної поведінки у разі її виникнення” . 

Кожне стихійне лихо має свої причини виникнення, притаманні тільки 
йому особливості впливу на навколишнє середовище, фізичну суть і рушійні 
сили. Проте їм характерні й загальні властивості - це великий просторовий 
захват, сильна психологічна дія на населення і значний вплив на навколишнє 
середовище.  

Знаючи характер стихійних лих, причини їх виникнення, можна 
завчасно вжити заходів і тим самим запобігти деяким з них або значно 
зменшити Їх руйнівний вплив, спланувати правильні дії населення для 
проведення рятувальних робіт.  

Велике значення має проведення профілактичних робіт з метою 
запобігання збиткам від стихії або зменшення їх. Важливо своєчасно 
провести роботи, спрямовані на локалізацію стихійного лиха, щоб зменшити 
зони руйнувань, скоротити до мінімуму збитки і своєчасно надати допомогу 
потерпілим.  

Меншими будуть втрати людей, матеріальні збитки, більш ефек-
тивними заходи ліквідації наслідків стихійних лих при високій орга-
нізованості, обґрунтованості, завчасному плануванні та оперативному 
виконанні заходів державними органами, силами цивільної оборони разом з 
населенням, яке повинно знати, як поводитися у надзвичайних ситуаціях, 
виявляючи організованість, дисципліну і морально-психологічну стійкість.  

Населення має бути готовим до надзвичайних ситуацій, брати 
грамотну, активну участь у ліквідації наслідків стихійних лих, виробничих 
аварій і катастроф.  

До гідрометеорологічних небезпечних явищ, що бувають в Україні, 
належать: повені (басейни річок), селі (в горах Криму і Карпат), маловоддя 
(річки України), підйоми та спади рівня Чорного і Азовського морів. Через 
останній фактор постійно знижується біологічна продуктивність моря, 
щорічно гине близько 100 га прибережних територій, з яких значна доля -
сільськогосподарські угіддя, створюється складна екологічна та містобудівна 
обстановка на таких узбережжях. У цих берегових зонах під постійною 
загрозою перебувають виробничі будівлі, житлові будинки, курортні 
комплекси, інженерні комунікації, сільськогосподарські поля. Від впливу на 
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узбережжя Чорного і Азовського морів сильних штормів (у 1969, 1971, 1983, 
1992 рр.) одноразові матеріальні збитки становили до 600 млн. гривень.  

Причинами руйнування морських берегів є природні фактори, пов'язані 
з зануреннями Північного Приазов'я, а також антропогенні: забруднення 
водних басейнів і зниження Їх продуктивності, зарегульованість твердого 
стоку рік, безсистемна забудова берегової смуги та кіс, використання 
малоефективних, інколи шкідливих берегоукріплювальних заходів і 
конструкцій при "самозабудовах", будівництво берегозахисних споруд, які не 
відповідають характеру наявних гідродинамічних процесів, відступи від 
проектних рішень, порушення протизсувного режиму при забудові терас, 
безконтрольний вивіз піску з кіс і берегів, інші шкідливі наслідки 
"господарської" діяльності на узбережжі, до переліку додаються сильні зливи 
(Карпатські та Кримські гори), град (на всій території України); сильна спека 
(Степова зона); посуха, суховії (Степова та східна Лісостепова зони); 
урагани, шквали, смерчі (більша частина території); пилові бурі (південний 
схід Степової зони); снігові заноси (Карпат); значні ожеледі (Степова зона); 
сильний мороз (північ Полісся та схід Лісостепової зони); сильні тумани 
(південний схід Степової зони); шторми, урагани, ураганні вітри, смерчі, 
зливи, ожеледі й заметілі, сильні тумани (узбережжя й акваторія Чорного і 
Азовського морів).  

Щорічно в Україні буває до 150 випадків стихійних метеорологічних 
явищ: снігопади, сильні дощі, ожеледі, тумани, рідше пилові бурі, крижані 
обмерзання.  

Від стихійних метеорологічних явищ зимою і літом частіше по-
терпають степова зона, Карпати - від сильних злив, селевих потоків, граду, 
сильних вітрів, туманів, сильних снігопадів і заметілей.  

Тільки за останнє десятиріччя ХХ ст. в Україні зафіксовано 240 
випадків катастрофічних природних явищ метеорологічного походження.  

Так, смерч на Волині в 1997 р. забрав життя 4 чоловік, 17 дістали 
поранення. зруйновано близько 200 будинків, знищено та пошкоджено 60 
тис. га посівів. Для ліквідації наслідків смерчу залучалося 1700 чоловік та 1 
ОО одиниць спеціальної техніки у складі підрозділів та формувань ЦЗ 

  
Заходи обережності під час ліквідації наслідків стихійного лиха  
Перед тим, як увійти у пошкоджений будинок (споруду), треба 

переконатися, чи не загрожує він обвалом; у приміщенні через небезпеку 
вибуху скупчення газів неможливо користуватися відкритим вогнем 
(сірниками, свічами і т.д.). Будьте обережні з обірваними і оголеними 
проводами, не допускайте короткого замикання. Не вмикайте 
електроенергію, газ і водопровід, до тих пір, доки їх не перевірить 
комунально-технічна служба. Не пийте воду із пошкодженого водопроводу 
або затоплених колодязів. Дотримання заходів обережності в районі 
стихійного лиха дозволяє значно понизити складність і кількість травм.  
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ДСНС України пропонує прості рекомендації, як уберегтися від 
значних неприємностей під час ожеледиці:  
– пам'ятайте, що кращими для льоду є взуття з підошвами із мікропористої 

та іншої м'якої основи, без великих каблуків;  
– людям похилого віку краще в "слизькі дні" взагалі не виходити з будинку 

( літні люди отримують дві третини травм саме при падінні);  
– прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводження - небезпечні 

для здоров'я;  
– ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах, ступайте на всю 

підошву, не тримайте руки у кишенях;  
– обходьте металеві кришки люків;  
– не прогулюйтеся з самого краю проїжджої частини дороги;  
– дуже небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані;  
– не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та в 

ожеледицю ( в цей період значно збільшується гальмовий шлях машини і 
падіння перед автомобілем, що рухається, приводить, як мінімум, до 
каліцтв);  

– тримайтеся подалі від будинків - ближче до середини тротуару, 
остерігайтеся бурульок..  

СЕЛЬ - це стрімкий потік руйнівної сили на басейнах гірських річок, 
що складається із суміші води та крихких, ламких порід і виникає внаслідок 
інтенсивних дощів чи танення снігу, а також прориву завалів. 

Він характеризується різким підйомом рівня води, короткочасним 
періодом дії та значною руйнівною силою, виникає раптово, рухається зі 
швидкістю понад 10 м/с і проходить найчастіше хвилями за період  від 
десяти хвилин до декількох годин.  Крутий передній   фронт селевої хвилі 
може  сягати 15 м заввишки. 

Як правило, місця сходження селевих потоків відомі. У більшості 
випадків населення про небезпеку може бути попереджено, але лише за 
десятки хвилин, іноді  - за 2-3 години. 

Для порятунку людей з рухомого селевого потоку використовують 
довгі жердини і мотузки, з іомощио яких відводять постраждалих але 
напрямку руху селю в сторону його межі. При пошуку і порятунку людей 
використовуються пожежні автодрабини, вертольоти з бригадами 
рятувальників (при обвали в гірській місцевості), підрозділи добровольців і 
машиністов-рятувальників. Витяг постраждалих із зони обвалу утруднюється 
порушенням під'їзних шляхів і непередбачуваністю масштабів обвалення 
гірських порід. 

Рятувальні роботи при обвали і селях поділяються на чотири 
основних етапи: 
– пошук потерпілих; 
– роботи з деблокування потерпілих; 
– надання постраждалим першої медичної допомоги; 
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– евакуація постраждалих із зон небезпеки (місць блокування) на пункт 
сбора або в лікувальні установи. 

Пошук постраждалих являє собою сукупність дій, спрямованих на 
виявлення, з'ясування стану людей, встановлення з ними зв'язку і визначення 
обсягу та характеру необхідної допомоги. Пошук виконується силами 
спеціально підготовлених пошукових формувань рятувальників після 
проведення рекогносцировки, розвідки осередку ураження і місця робіт, а 
також після проведення необхідних підготовчих робіт. 

Деблокування постраждалих являє собою комплекс організаційних 
заходів і технологічних операцій, виконуваних рятувальними формуваннями, 
щодо забезпечення доступу до людям, що знаходяться в фунтових (снігових, 
крижаних) завалах, блокованих приміщеннях, під селевими відкладеннями і в 
скельних тріщинах , з цілі надання їм необхідної допомоги та евакуації в 
безпечні місця. Деблокування може здійснюватися різними способами і 
залежить від умов, в яких перебувають постраждалі, і наявності засобів 
порятунку. 

Перша медична допомога (ПМП) постраждалим (ураженим) 
виявляється на місці їх виявлення після забезпечення до них доступу і 
вивільнення з метою порятунку життя людей та евакуації з небезпечної зони. 
Надання ПМП може проводитися також на пункті збору потерпілих після їх 
винесення (вивезення) за межі зони небезпеки. 

Евакуація постраждалих - це комплекс заходів щодо організованої та 
якнайшвидшої доставки людей в безпечні місця або лікувальні установи 

ЛАВИНА - швидкий, раптовий рух снігу та (або) льоду  вниз стрімкими 
схилами гір,  який загрожує життю і здоров’ю людей, завдає шкоди  об’єктам  
економіки та довкіллю. 

Дії населення при загрозі  селю, лавини. 
Уважно слухайте інформацію по телевізору та радіоприймачу про 

обстановку, рекомендації про порядок дій. 
Зберігайте спокій, попередьте сусідів. 
Підготуйте документи, одяг та  зберіть найбільш необхідні й цінні речі, 

невеликий запас продуктів харчування на декілька днів, питну воду, 
медикаменти, кишеньковий ліхтарик, приймач на батарейках. 

Вимкніть електро- та водопостачання,  закрийте  газові крани, загасіть 
вогонь у грубах. 

Зачиніть щільно вікна, двері, вентиляційні та інші отвори. 
 Винесіть із будинку легкозаймисті та отруйні речовини і по 

можливості заховайте в  ямах чи погребах. 
Почувши шум потоку, що наближається, негайно підніміться  з дна 

лощини вгору по стоку не менше, ніж на 50-100 метрів.  
Тому, кого застав селевий потік,  врятуватися, як правило, не вдається. 
Почувши шум снігової лавини, що наближається, негайно заховайтеся 

за  скелю, дерево, ляжте на землю, захистіть руками голову, притисніть 
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коліна до живота, орієнтуючи своє тіло  за рухом лавини, і дихайте через 
одяг.  

Після сходження селевого потоку та снігової лавини обстежте своє 
тіло, зверніться до лікаря, навіть якщо вважаєте себе здоровим. 

Переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкоджень. Перевірте 
стан мереж електро-, газо- та водопостачання.  

 Не користуйтеся відкритим вогнем,  освітленням, нагрівальними 
приладами, газовими плитами і не вмикайте їх до того  часу, доки не будете 
впевнені, що немає витоку газу. 

Тримайтеся подалі від будинків, стовпів електропередач, високих 
парканів. 

Не поспішайте  з оглядом  населеного  пункту,  не відвідуйте зон 
руйнування, якщо там не потрібна ваша допомога. 

 
УРАГАН (СМЕРЧ, ГРОЗА, ЗЛИВА) 

Ураган - це вітер великої руйнівної сили і значної тривалості, 
швидкість якого 30 м/с і більше. 

Смерч - це висхідний вихор повітря, яке швидко обертається, що має 
вигляд темного стовпа діаметром від декілька десятків до сотень метрів з 
вертикальною, іноді вигнутою  віссю обертання. 

Гроза - це атмосферне явище, що пов’язано з розвитком потужних 
купчасто-дощових хмар, що супроводжується багаторазовими електричними 
розрядами  між хмарами і земною поверхнею, звуковими явищами, сильними 
опадами, нерідко градом. 

Злива - короткочасні атмосферні опади великої інтенсивності. 
 
З отриманням штормового попередження негайно слід удатися до 

проведення запобіжних робіт: 
– зміцнити не досить  тривкі конструкції, зачинити двері,   приміщення на  

горищі, слухові вікна,  вентиляційні отвори; 
– великі вікна і вітрини необхідно оббити дошками. Шибки заклеїти 

смужками  паперу або тканини, а якщо можливо, вийняти; 
– двері і вікна з підвітряної сторони залишити відкритими, щоб 

урівноважити внутрішній тиск у будівлі; 
– з дахів, балконів, лоджій прибрати предмети, які при падінні можуть 

заподіяти людям травмувань. 
Якщо є можливість і необхідність, треба вимкнути комунальні 

енергетичні мережі, відкрити допоміжні люки для пропускання води.  
З легких споруд людей перевести у більш міцні будівлі або укрити в 

захисних спорудах. 
Припинити зовнішні роботи. Запастися електричними ліхтарями, 

гасовими лампами,  свічками. Доцільно створити запаси води  на 2-3 доби, 
підготувати похідні плитки, гасівки, примуси. 
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Не забути запастися продуктами харчування та фуражем для худоби, 
медикаментами, особливо перев’язочними матеріалами. 

Радіоприймачі і  телевізори  тримати постійно ввімкненими. 
Знаходячись у будинку, слід стерегтися поранень осколками  скла, що 

розлітаються. Для цього треба відійти від вікон і встати  впритул до 
простінку. Можна використовувати також міцні меблі. 

Заборонено знаходитися на шляхопроводах, наближатися до місць 
зберігання легкозаймистих або сильнодіючих отруйних речовин. 

Якщо ураган  (смерч) застав вас на відкритій місцевості, ліпше  за все 
сховатися у канаві, ямі, яру, будь-якій виїмці: лягти на дно заглиблення і 
щільно притулитися до землі. 

Знаходитись у пошкодженій будівлі небезпечно: вона може обвалитися 
під новим натиском вітру. 

Особливо слід стерегтися розірваних електропроводів: не виключена 
імовірність того, що вони під напругою. 

Не укривайтеся під деревами, які стоять окремо; пе  підходьте до ліній 
електропередач і т.п. 

 
СИЛЬНИЙ ВІТЕР, ШКВАЛИ ТА СМЕРЧІ 

Сильні вітри, шквали та смерчі - стихійне лихо, яке виникає в будь-яку 
пору року. 

Синоптики відносять їх до надзвичайних подій із помірною швидкістю 
поширення, тому частіше всього вдається оголосити штормове 
попередження. 

Фактори небезпеки сильних вітрів, шквалів та смерчів: травмування, а 
інколи і загибель людей; руйнування інженерних споруд та систем 
життєзабезпечення, доріг та мостів, промислових і житлових будівель, 
особливо їх верхніх поверхів і дахів; перекидання телеграфних стовпів, 
виривання дерев та утворення завалів; знищення садів та посівів на полях. 

Сильні вітри, як правило супроводжуються зливами, що призводять до 
затоплень місцевості. 

Дії при загрозі стихійного лиха та отриманні штормового 
попередження: 
– Уважно слухайте інформацію по телевізору та радіоприймачу про 

обстановку та рекомендації про порядок дій. 
– Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям 

та людям похилого віку. 
– Підготуйте документи, одяг та зберіть найбільш необхідні й цінні речі, 

невеликий запас продуктів харчування на декілька днів, питну воду, 
медикаменти, кишеньковий ліхтарик, приймач на батарейках. 

– Підготуйтесь до відключення електромережі, закрийте газові крани, 
загасіть вогонь у грубах. 
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– Приберіть майно з двору та балконів у будинок (підвал), обріжте сухі 
дерева, що можуть завдати шкоди вашому житлу, машину поставте у 
гараж. 

– Поставте на підлогу речі, які можуть впасти і спричинити травми. Не 
ставте ліжко біля вікна з великими шибами. 

– Щільно закрийте вікна, двері, горищні люки і вентиляційні отвори; 
віконне скло заклейте, по можливості, захистіть віконницями або 
щитами. 

– Навчіть дітей, як діяти під час стихійного лиха. Не відправляйте їх у такі 
дні у дитячий садок та школу. 

– Перейдіть у більш стійку капітальну будівлю, сховайтеся в підвалі або 
віддаленому від дерев і будинків погребі. 

– 10.Худобу поставте у капітальному хліві, двері та ворота міцно зачиніть. 
– 11.Якщо ви у човні та отримали штормове попередження або бачите 

наближення поганої погоди, негайно пливіть до берега. 
 
Дії під час стихійного лиха: 

– Зберігайте спокій, уникайте паніки, при необхідності надайте допомогу 
інвалідам, дітям, людям похилого віку та сусідам. 

– Закрийте вікна та відійдіть від них подалі. 
– Загасіть вогонь у грубах, вимкніть електро- та газо- постачання. 
– Зберіть документи, одяг та найбільш необхідні та цінні речі, продукти 

харчування на декілька днів, питну воду, медикаменти, ліхтарик, 
приймач на батарейках. 

– Перейдіть у безпечне місце. Сховайтеся у внутрішніх приміщеннях - 
коридорі, ванній кімнаті, коморі або підвалі. Ввімкніть приймач, щоб 
отримувати  інформацію. 

– Не намагайтесь перейти в іншу будівлю - це небезпечно. 
– Не користуйтеся ліфтами. Електромережу можуть раптово вимкнути. 
– Обминайте хиткі будівлі та будинки з хитким дахом, якщо лихо застало 

вас на вулиці. Вони руйнуються дуже швидко. По можливості 
заховайтеся в підвал найближчого будинку. 

– Якщо ви на відкритій місцевості, притисніться до землі на дні будь-якого 
заглиблення (яру, канави, кювету), захищаючи голову одягом чи гілками 
дерев. 

– Зупиніться, якщо ви їдете автомобілем. Не ховайтеся у ньому, а виходьте 
і швидко ховайтеся у міцній будівлі або на дні будь-якого заглиблення. 

– Уникайте різноманітних споруд підвищеного ризику, мостів, естакад, 
трубопроводів, ліній електромереж, водойм, потенційно небезпечних 
промислових об'єктів та дерев. 

– Не наближайтесь до води подивитися на шторм, сильні вітри здіймають 
величезні хвилі на морі, які накочуються на берег. Ви можете загинути. 
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Дії після стихійного лиха: 
– Зберігайте спокій, заспокойте дітей та тих, хто отримав психічну травму 

в результаті лиха, оцініть ситуацію. Допоможіть, по можливості, 
постраждалим, викличте медичну допомогу тим, хто її потребує. 

– Переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкоджень. Перевірте 
зовнішнім оглядом стан мереж електро-, газо- та водопостачання. 
Обов'язково кип'ятіть питну воду. 

– Не користуйтеся відкритим вогнем, освітленням, нагрівальними 
приладами, газовими плитами і не вмикайте їх до того часу, доки не 
будете впевнені, 

– що немає витоку газу. Перевірте, чи не існує загрози пожежі. При 
необхідності сповістіть пожежну охорону. Не користуйтеся телефоном, 
окрім як для повідомлення про серйозну небезпеку. 

– Не користуйтеся ліфтами. Електромережу можуть вимкнути. 
– Не виходьте відразу на вулицю - після того, як вітер стих, через кілька 

хвилин шквал може повторитися. 
– Будьте дуже обережні, виходячи з будинку. Остерігайтесь: частин 

конструкцій та предметів, які нависають на будівлях; обірваних дротів 
від ліній електромереж; розбитого скла та інших джерел небезпеки. 

– Тримайтеся подалі від будинків, стовпів електромереж, високих парканів 
та іншого. Не поспішайте з оглядом міста, не відвідуйте зони руйнувань , 
якщо там не потрібна ваша допомога. 

– Дізнайтеся у місцевих органів державної влади та місцевого 
самоврядування адреси організацій, які відповідають за надання 
допомоги потерпілому  населенню. 

 
ПИЛОВА  БУРЯ 

Пилова буря – тривалий перенос великої кількості пилу та піску вітром 
зі швидкістю більше 15 м/с. 

Пилові бурі виникають в пустелях напівпустелях і степових районах, 
там де є невкритий трав’яним покривом ґрунт. Пилові бурі здатні переносити 
мільйони тон пилу на сотні і навіть тисячі кілометрів. Руйнівна дія пилової 
бурі виникає додатково через дію частинок ґрунту, який рухається з великою 
швидкістю. 

Пилові бурі виникають звичайно в літку, іноді навесні або взимку, коли 
нема снігу. В степовій зоні вони виникають також при нераціональній оранці 
землі. 

Людині, яка потрапила в пилову бурю, необхідно лягти з підвітряної 
сторони за будь-який високий предмет, який міцно тримається на землі – 
камінь, густий кущ тощо. Дихальні шляхи треба захистити тканинною 
пов’язкою від піску та пилу. Пору з собою, під руку покласти закриту ємкість 
з запасом води. 

 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8
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ГРАД 
Град – атмосферні опади у вигляді частинок льоду діаметром від 5 до 

55 мм. Іноді випадає град розміром до 130 мм. Маса градини іноді досягає 1 
кг. 

Утворюється град в переохолоджених хмарах при замерзанні водяних 
крапель. Випадає в теплу пору року, супроводжується зливами, грозою. Град 
завдає великої шкоди сільському господарству. 

Існують методи боротьби з градом, які полягають в тому, що в 
переохолоджені хмари (з літаків, ракет, наземних установок) вносять йодисте 
срібло, тверду вуглекислоту та інші реагенти, які зумовлюють зміни фазового 
стану хмар і запобігають випаденню граду. 

Величина градин більша за 1 см небезпечна для людини, тому під час 
граду треба уникати перебування на вулиці. 

                                                         ГУСТИЙ ТУМАН 
Густі тумани, які бувають в основному в холодну пору року, 

погіршують видимість на шляхах, створюють перешкоди для роботи різних 
видів транспорту, сприяють забрудненню повітря. Особливо у період 
міжсезоння слід бути уважними автомобілістам і дотримуватися простих 
правил: бути дуже уважними за кермом, не перевищувати швидкість, 
уникати різких маневрів і гальмувань, дотримуватися належного інтервалу 
між транспортними засобами. 

 
ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ГРОЗИ 

БЛИСКАВКИ – це грозові розряди великої руйнівної сили, вони 
становлять реальну загрозу для життя людей. 

Щоб не стати їх жертвою, потрібно  дотримуватись  правил безпечної 
поведінки під час грози. У 90 %  блискавка вражає людей на відкритих 
територіях  у сільській місцевості.  

Саме тому під час грози краще перебувати у будівлях, вимкнувши  при 
цьому мобільні телефони, телевізори та інші електричні прилади.  

Якщо ж гроза застала вас серед поля, фахівці радять знайти якесь 
заглиблення, яр, але в жодному випадку не ховатися під деревами чи 
навісами. Що цікаво: найбільш небезпечними з них є дуб, тополя, ялина та 
сосна.  

Дуже рідко блискавка влучає у вербу і клен, а найменш вірогідна її 
атака на кущі. На відкритому просторі краще присісти у суху яму, траншею. 

 Тіло повинно мати якнайменше точок дотику із землею. Не потрібно 
бігти. А у горах маємо уникати різних виступів і підвищень. Небезпечними 
можуть бути і металеві предмети, тож не варто перебувати поряд із ними, не 
потрібно купатися під час грози. 

 Тому якщо людина не розгубиться і згадає ці поради, її обмине навіть 
та десятимільйонна доля ризику, яку таїть у собі блискавка. 

Життя постраждалої від удару блискавки людини залежить від 
правильності дій оточуючих. Потерпілому необхідно якнайшвидше зробити 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
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закритий масаж серця і штучне дихання та негайно викликати швидку 
медичну допомогу.  

 
ПОВІНЬ, ПАВОДОК 

Фактори небезпеки повеней та паводків: руйнування будинків та 
будівель, мостів; розмив залізничних та автомобільних шляхів; аварії на 
інженерних мережах; знищення посівів; жертви серед населення та загибель 
тварин. 

Внаслідок повені, паводку починається просідання будинків та землі, 
виникають зсуви та обвали. 

На підприємствах і в установах при загрозі затоплення змінюється 
режим роботи, а в деяких випадках робота припиняється. Захист деякої 
частини матеріальних цінностей іноді передбачається на місці, для чого 
зашпаровуються приямки, входи і віконні отвори підвалів і нижніх поверхів 
будівель.  
У зонах можливих затоплень тимчасово припиняють роботу школи і 
дошкільні дитячі заклади; дітей переводять у школи і дитячі заклади, що 
знаходяться в безпечних місцях.  

Пошук людей на затопленій території організується і здійснюється 
негайно, для цього залучаються екіпажі плаваючих засобів формувань 
цивільного захисту і всі інші наявні сили і засоби. 

При рятувальних роботах необхідно проявляти витримку і 
самовладання, суворо виконувати вимоги рятувальників. Не можна 
переповнювати рятувальні засоби (катери, човни, плоти і т. п.), оскільки це 
загрожує безпеки і спасаємось, і рятувальників. Потрапивши у воду, слід 
скинути з себе важкий одяг і взуття, відшукати поблизу плаваючі чи 
підносяться над водою предмети, скористатися ними до отримання допомоги. 

Дії у випадку загрози виникнення повені, паводка: 
– Уважно слухайте інформацію про надзвичайну ситуацію та інструкції 

про порядок дій, не користуйтеся без потреби телефоном, щоб він був 
вільним для зв'язку з вами. 

– Зберігайте спокій, попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям 
та людям похилого віку. 

– Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцевого 
самоврядування місце збору мешканців для евакуації та готуйтеся до неї. 

– Підготуйте документи, одяг, найбільш необхідні речі, запас продуктів 
харчування на декілька днів, медикаменти. Складіть все у валізу. 
Документи зберігайте у водонепроникному пакеті. 

– Від'єднайте всі споживачі електричного струму від електромережі, 
вимкніть газ. 

– Перенесіть більш цінні речі та продовольство на верхні поверхи або 
підніміть на верхні полиці. 

Дії в зоні раптового затоплення під час повені, паводка: 
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– Зберігайте спокій, уникайте паніки. 
– Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти та інші 

необхідні речі. 
– Надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони 

підлягають евакуації в першу чергу. 
– По можливості негайно залишіть зону затоплення. 
– Перед виходом з будинку вимкніть електро- та газопостачання, загасіть 

вогонь у грубах. Зачиніть вікна та двері, якщо є час -  закрийте вікна та 
двері першого поверху дошками (щитами). 

– Підніміться на верхні поверхи або на горищні приміщення. 
– До прибуття допомоги залишайтесь на верхніх поверхах, дахах, деревах 

чи інших підвищеннях, сигналізуйте рятівникам, щоб вони мали змогу 
швидко вас знайти. 

– Перевірте, чи немає поблизу постраждалих, надайте їм, по можливості, 
допомогу. 

– Потрапивши у воду, зніміть з себе важкий одяг і взуття, відшукайте 
поблизу предмети, за допомогою яких можна утриматися до одержання 
допомоги. 

– Не переповнюйте рятувальні засоби (катери, човни, плоти). 

Дії після повені, паводка: 

– Переконайтесь, що ваше житло не отримало внаслідок повені ніяких 
ушкоджень та не загрожує заваленням, відсутні провалини в будинку і 
навколо нього, не розбите скло і немає небезпечних уламків та сміття. 

– Не користуйтесь електромережею до повного осушення будинку. 
– Обов'язково кип'ятіть питну воду, особливо з джерел водопостачання, які 

були підтоплені. 
– Просушіть будинок, проведіть ретельне очищення та дезінфекцію 

забрудненого посуду і домашніх речей та прилеглої до будинку території. 
– Здійснюйте осушення затоплених підвальних приміщень поетапно, з 

розрахунку 1/3 об'єму води на добу. 
– Електроприладами можна користуватися тільки після їх ретельного 

просушування. 
– Заборонено вживати продукти, які були підтоплені водою під час повені. 

Позбавтеся від них та від консервації, що була затоплена водою і 
отримала ушкодження. 

– Все майно, що було затопленим, підлягає дезінфекції. 
– Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцевого 

самоврядування адреси організацій, що відповідають за надання 
допомоги потерпілому населенню. 

ОЖЕЛЕДИЦЯ 
Перед виходом iз будинку: 

– Змайструйте на підошви та каблуки вашого взуття  "лъодоступи": 
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– прикрiпiть на каблук перед виходом шматок поролону (за розмірами 
каблука) або  лейкопластиру; 

– наклейте лейкопластир чи iзоляцiйну стрічку на суху підошву i каблук 
(хрест-навхрест або cxiдцeм) i перед виходом натріть пiском (на один – 
два днi вистачає); 

– натріть наждаковим папером пiдошву перед виходом, а краще прикрiпiть  
його на пiдошву (але вiд води пiщини наждакового паперу рано або пiзно 
обсипаються); 

– намажте на пiдошву клей типу "Момент" та поставте взyття на пiсок, 
пiсля цього сміливо виходьте на вулицю. 

Пам'ятайте, що кращими для льоду є  пiдошви з мiкропористої чи iншої 
м'якої основи та без великих каблyкiв. 

Людям похилого вiкy краще в "слизькi днi" взагалi не виходити з 
будинку. Але якщо потреба змусила, не соромтеся взяти палицю з гумовим 
наконечником або з шипом. Якщо у вас з собою торба, то вона повинна бути 
тiлъки такою, що можна носити через плече. Пам'ятайте, що двi третини 
травм люди старшi 60 років одержують при падiннi. 

Прогулянки вaгiтних жiнок в ожеледицю без супроводження - 
небезпечнi для здоров'я. 

Не виходьте без потреби на вулицю, якщо ви слабкi та неспритнi. 
Зачекайте, поки не прибе-руть сніг i не розкидають пiсок на обмерзлий 
тротуар. 

Як можна зменшити ризик травм у ожеледицю  

– Будьте напоготовi про всяк випадок пiд час ходьби в такі днi - впасти. 

– Ходiть не поспiшаючи, ноги злегка розслабте в колiнах, а ступайте на 
всю пiдошву. Руки повиннi бути не зайнятi торбами. Пам'ятайте, що 
поспiх збiльшyє небезпеку слизоти, тому виходьте iз будинку не 
поспiшаючи. 

– При порyшеннi рiвноваги - швидко присядьте, це найбiльш реальний 
шанс утриматися на ногах. 

– Падайте в ожеледицю з мiнiмальним збитком для свого здоров'я. Вiдразу 
присядьте, щоб знизити висоту. У момент пaдiння стиснiться, напружте 
м'язи, а доторкнувшись до землi, обов'язково перекотiться - удар, 
спрямований на вас, розтягнеться i втратить свою силу при обертаннi. 

– Не тримайте руки в кишенях - це збiльшyє: можливiсть не тiльки пaдiння, 
але i бiльш важких травм, особливо переломiв. 

– Обходьте металевi кришки люкiв. Як правило, вони покритi льодом. Kpiм 
того, вони можуть бути погано закрiпленi i перевертатися, що додає 
травмувань. 

– Не прогулюйтеся з самого краю проїжджої частини дороги. Це 
небезпечно завжди, а на слизьких дорогах особливо. Можна впасти та 
вилетiти на дорогу, а автомобiлъ може виїхати на тротуар. 
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– Не перебiгайте проїжджу частину дороги пiд час снiгопаду та у 
ожеледицю. Пам'ятайте, що у ожеледицю значно збiльшyється гальмовий 
шлях мaшини i падiння перед автомобiлем, що рухається, приводить як 
мінімyм до калiцтв, а можливо - до загибелi. 

– Небезпечнi прогулянки в ожеледицю в нетверезому cтaнi. У cтaнi 
сп'янiння травми частiше всього важкi, всупереч переконанню, що п'яний 
падає завжди вдало. У cтaнi сп'янiння люди не так чутливi до болю i при 
наявностi травми своєчасно не звертаються до лiкаря, що завдає згодом 
додатковi проблеми та неприємностi.  

– Якщо ви впали i через деякий час вiдчули бiль в головi, нудоту, бiль в 
суглобах, угворилися пухлини – терміново  звернiться до лiкаря в 
травмпункт, iнакше можуть виникнути ускладнення з поганими 
наслiдками. 

– Тримайтеся подaлi вiд будинкiв - ближче до середини тротуару. Взимку, 
особливо в містах, дуже велику небезпеку являють собою бурульки. 
Найбiльшу небезпеку бурульки становлять у перiод танення льоду та 
снігу.                                

СНІГОВІ ЗАМЕТИ  (ХУРТОВИНА) 

Зимові прояви природи нерідко виявляються у снігових заметах 
унаслідок снігопадів і  хуртовин. Снігопади, тривалість яких може бути від  
16 до  24 годин, дуже впливають на господарську діяльність населення, 
особливо з наступним різким похолоданням (сильний мороз) або 
потеплінням (швидке танення снігу або ожеледь). 

Негативний вплив цих явищ приводить до погіршення видимості на 
дорогах, переривається транспортне сполучення. Випадання снігу з дощем 
при зниженій температурі повітря і ураганному вітрі створює умови для 
обледеніння  ліній  електропередач, зв’язку, контактних мереж  
електротранспорту, покрівель будинків, різного роду опор  і конструкцій, що 
нерідко викликає їх руйнування. 

З оголошенням штормового попередження  необхідно обмежити 
пересування, особливо на власному транспорті,  створити вдома необхідний 
запас продуктів  (води, палива), виконати герметизацію житлових 
приміщень, що допоможе зберегти тепло і зменшить витрати палива. 

Особливу небезпеку снігові замети створюють для людей, захоплених у 
дорозі, далеко від людського житла. Заметені снігом дороги, втрата 
видимості викликають повну дезорієнтацію на  місцевості. 

Під  час руху на автомобілі не варто намагатися подолати снігові  
замети, необхідно зупинитися, повністю закрити  жалюзі машини, укрити 
двигун зі сторони радіатора. Якщо є можливість, автомобіль треба  
встановити двигуном у  навітряну сторону. Періодично треба виходити із 
автомобіля, розгрібати сніг, щоб не опинитися похованим під снігом. Крім 
того,  не  засипаний снігом автомобіль  - гарний орієнтир для пошукової 
групи.  Двигун автомобіля необхідно періодично прогрівати для  уникнення  
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“розморожування двигуна”. При прогріванні двигуна  не допускати затікання 
в кабіну  (кузов, салон) вихлопних газів; з цією метою важливо слідувати, 
щоб вихлопна труба не завалювалася снігом. 

Якщо в дорозі разом опинилося декілька чоловік  (на декількох 
автомобілях), доцільно зібратися  разом і використати один автомобіль для 
укриття; із двигунів необхідно злити воду. 

У  сільській  місцевості з отриманням штормового   попередження 
необхідно терміново заготувати у необхідній кількості харч і воду для 
тварин. 

 
СИЛЬНА СПЕКА, ПОСУХА, СУХОВІЇ 

Рекомендації населенню щодо збереження здоров’я під час 
знаходження в умовах спеки та задимлення, внаслідок пожеж у природних 
екосистемах. 

З метою попередження виникнення небезпечних для здоров’я та життя 
людини наслідків впливу високої температури повітря та продуктів горіння 
(смогу), пропонуємо дотримуватися рекомендацій щодо захисту у 
ситуації, що склалася: 
– На період аномальної спеки та наявності смогу припинити проведення 

масових заходів для дітей (змагання, збори). 
– Бажано не знаходитися тривалий час на відкритому повітрі у ранковий 

час. У цей час концентрація смогу у повітрі максимальна. 
– При великому задимленні використовувати для себе та дітей, під час 

перебування на відкритому повітрі, зволожені п’яти шарові марлеві 
маски, або зволожену, складену у декілька шарів тканину (рушник). 

– Люди з підвищеною чутливістю до спеки мають залишатися у 
прохолодних або кондиційованих приміщеннях протягом того часу, коли 
сонце перебуває у своїй найбільш активній фазі (з 12:00 до 16:00). 

– У разі виникнення смогу необхідно щільно закривати вікна та двері, 
щілини у дверях та вікнах рекомендується закривати вологою тканиною, 
при неможливості їх герметизації необхідно зробити завіси із вологої 
тканини. 

– При використанні у приміщеннях вентиляторів та кондиціонерів 
застерігайтеся протягів та переохолодження. 

– Рекомендується вживати збільшену кількість води та інших 
безалкогольних напоїв, для попередження зневоднення організму. Під час 
спеки людина з потом витрачає велику кількість рідини та солей через 
шкіру і дихальні шляхи. Для компенсації втрат рідини та мікроелементів 
рекомендується вживати: підсолену та мінеральну лужну воду, 
молочнокислі напої (знежирене молоко, молочна сироватка), соки, 
несолодкі відвари ягід та фруктів, зелений чай. Вживання газованих 
напоїв рекомендується обмежити. Люди похилого віку повинні часто 
вживати воду, не очікуючи на відчуття спраги. Більш пильно потрібно 
слідкувати за водним статусом людей, які не можуть обслуговувати себе 
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самостійно, до таких належать лежачі хворі, діти, пацієнти зі зниженою 
розумовою функцією. 

– При можливості обмежити фізичні навантаження, особливо під 
відкритим сонцем та в години найбільшої спеки. Обмін тепла в організмі 
людини (метаболічна теплопродукція) залежить від рівнів фізичної 
активності, акліматизації, віку та будови тіла. Необхідно знати про 
підвищення ризику при фізичній активності під час спекотної погоди та 
симптоми теплового удару. 

– З метою зниження токсичної дії продуктів смогу вживати полівітаміни (у 
разі відсутності протипоказань). 

– У житлових та службових приміщеннях рекомендується проведення 
щоденного волого прибирання. 

– В період літньої спеки потрібно обирати одяг з легких та натуральних 
матеріалів, носити головні убори, а також слід уникати тісної одежі. 

– Щоденно приймати душ. Адже, спека – це той період, коли можна не 
обмежувати проведення водних процедур. 

– Промивати ніс і горло. 
– Вживати їжу, що легко засвоюється, з багатим вмістом вітамінів та 

мінеральних речовин, надавати перевагу овочам та фруктам, уникати 
вживання алкоголю, особливо це стосується важких алкогольних напоїв. 

– У разі виникнення симптомів гострого захворювання (отруєння) 
необхідно негайно звернутися до лікаря. 

Нагадуємо, що симптомами, які виникають при отруєнні продуктами 
горіння, є швидко виникаюча втома, головний біль, неможливість 
зосередитись, повільне малозрозуміле мовлення, порушення орієнтування у 
просторі, частий пульс (тахікардія), підвищення артеріального тиску, судоми, 
порушення дихання. 

При виникненні зазначених симптомів необхідно негайно звернутися 
до лікаря за медичною допомогою. 

 
СИЛЬНИЙ МОРОЗ 

Морози паралізують життя міст, згубно впливають на посіви, 
збільшують вірогідність технічних аварій. При температурах нижче - 30°З 
істотно знижується міцність металевих і пластмасових деталей і конструкцій. 
Існує "критична температура" довкілля. Це верхній і нижній межі діапазону 
значень температури, що становлять так звану зону комфорту. При цьому 
зберігається оптимальний тепловий баланс людського тіла. За межами 
критичних значень людина відчуває дискомфорт. 

Середнє значення зони комфорту складає 21-24°З, нижня межа: - 18°З, 
верхній: 27°С. Значення температур зони комфорту можуть змінюватися 
залежно від вологості і швидкості вітру. Яку ж мінімальну температуру 
повітря може витримати людина? Це залежить від стану здоров'я і одягу, але 
головне - від швидкості вітру. 
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Ступінь відмороження частіше можна встановити через 12-24 години. 
Перша допомога при відмороженні і замерзанні - це негайне зігрівання 
потерпілого і особливо відмороженої частини тіла. Температура гріючих 
приладів, ванн, грілок не повинна перевищувати 40-41°С. Хворому дають 
гарячий чай, каву, молоко, серцево-судинні та протиспастичні препарати 
(корвалол, кофеїн, папаверин, но-шпу та ін).  

Щоб зберегти відморожену частину тіла від забруднень, треба закрити 
її стерильною пов’язкою. Це необхідно і для профілактики стовбняка.  

При відмороженні обличчя-потерпілі ділянки треба протирати 
одеколоном, змастити вазеліном або антисептичним кремом, а потім 
накласти пов’язку, змочену одеколоном або суху, з достатньою кількістю 
вати.  

При легкому відмороженні рекомендується розтирання уражених 
частин теплими, чистими і сухими руками. Використання для розтирання 
снігу та льоду недопустимо! Потім кінцівки поміщають в воду з 
температурою 32-34 °С і за 10 хвилин температуру доводять до 40 °С.  

Надаючи допомогу замерзаючому, треба швидко зняти з нього мокрий і 
холодний одяг, почати загальне зігрівання тіла. Дати хворому гаряче пиття 
(чай, кава), серцево-судинні засоби (корвалол, кордіамін або валокордин), 
помістити його в теплу ванну на 30-40 хвилин, поступово доводячи 
температуру води до 40 градусів. Така ж допомога повинна бути надана при 
гострому охолодженні у вологому середовищі.  

 
ШТОРМ 

З отриманням штормового попередження слід негайно вдатися до 
проведення запобіжних робіт: зміцнити слабкі конструкції зачинити двері, 
приміщення на горищі, слухові вікна, вентиляційні отвори. Великі вікна і 
вітрини необхідно оббити дошками. Шибки заклеїти Смужками паперу або 
тканини. Двері і вікна з підвітряної сторони залишити відчиненими, щоб 
урівноважити внутрішній тиск у будівлі. З дахів, балконів, лоджій прибрати 
предмети, які при падінні можуть заподіяти людям травмувань. 

Якщо є можливість і необхідність, треба вимкнути комунальні 
енергетичні мережі, відкрити допоміжні люки для пропускання води. З 
легких споруд людей перевести у міцніші будівлі або укрити в захисних 
спорудах ЦЗ. 

Необхідно припинити зовнішні роботи, запастися електричними 
ліхтарями, гасовими лампами, свічками. Доцільно створити запаси води на 2-
3 доби, підготувати похідні плитки, примуси, не забути запастися 
продуктами харчування і медикаментами, особливо перев'язочними 
матеріалами; радіоприймачі і телевізори тримати постійно ввімкненими. 

Перебуваючи у будинку, слід остерігатися поранень уламками скла, що 
розлітається. Для цього треба відійти від вікон і встати впритул до простінку. 
Можна використовувати також міцні меблі Найбезпечнішим місцем є 
сховища ЦО, підвали або внутрішні приміщення перших поверхів цегляних і 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%97%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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кам'яних будинків. І можна виходити на вулицю одразу ж після послаблення 
вітру тому що через кілька хвилин порив може повторитися. Якщо все-таки 
необхідно, треба триматися подалі від будівель і спору високих парканів, 
стовпів, дерев, щогл, опор, проводів. 

Заборонено знаходитися на шляхопроводах, наближатися , місць 
зберігання легкозаймистих або сильнодіючих отруйних речовин. 

Слід пам'ятати, що найчастіше в таких умовах люди зазнають 
травмувань від уламів скла, шиферу, черепиці, покрівельного заліза, зірваних 
шляхових знаків, від деталів оздоблень фасадів і карниз від предметів, що 
зберігають на балконах і лоджіях. 

 
Четверте навчальне питання:      «Основні причини виникнення та 

особливості пожеж у природних 
екологічних системах. Правила 
поведінки та заходи безпеки у разі їх 
виникнення». 

Основні причини виникнення  пожеж є діяльність людини, грозові 
розряди, самозаймання торф'яний крихти і сільськогосподарські палы за умов 
спекотною погоди чи так званий пожежонебезпечний сезон (період із 
моменту танення снігового покриву лісом до появи повного зеленого 
покриву або настання стійкою дощової осінньої погоди).  

Природні пожежі (викликані блискавками), від антропогенних 
(викликаних людьми) пожеж. Так, блискавки, зазвичай, потрапляють у 
дерева на височинах, і вогонь, спускаючись схилом, просувається повільно. У 
цьому втрачається сила полум'я, і вогонь рідко поширюється великі площі. 
Антропогенні ж пожежі частіше починаються в низинах і розпадках, який 
визначає швидше і небезпечне розвиток.  

 
ТОРФ'ЯНІ ПОЖЕЖІ 

Із всіх видів пожеж найменшу швидкість мають ґрунтові (торф'яні). На 
їхню швидкість не впливають ні вітер, ні добові зміни погоди.  

Швидкість просування крайки в інших видів пожеж - низових, 
верхівкових і плямистих - виміряється сотнями метрів і кілометрами за добу. 
Вона майже цілком визначається умовами погоди, насамперед ступенем 
посухи й силою вітру (у горах додається ще й крутість схилу). У густому лісі 
швидкість низової пожежі рідко перевищує 500 метрів у годину, зате на 
відкритих просторах вона досягає 2 - 3 кілометрів у годину. 

Торф (від німецького слова Torf, що значить те ж саме) - це горюча 
корисна копалина, використовується як паливо, добриво, теплоізоляційний 
матеріал і ін. 

Торф утвориться зі скупчень залишків рослин, що підверглись 
неповному розкладанню в умовах боліт. Містить 50-60% вуглецю. Теплота 
згоряння (максимальна) 24 МДж/кг. Світові запаси становлять торфу порядку 
500 мільярдів тонн. 
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Торф придбав сумну популярність у зв'язку з підземними пожежами, 
відомими людству протягом тисячоріч. Такі пожежі практично не піддаються 
гасінню й становлять величезну небезпеку. 

Торф'яні пожежі найчастіше бувають у місцях видобутку торфу, 
виникають звичайно через неправильне поводження з вогнем, від розрядів 
блискавки або самозаймання. Торф схильний до самозаймання, воно може 
відбуватися при температурі вище 50 градусів (у літню жару поверхня ґрунту 
в середній смузі може нагріватися до 52 - 54 градусів) 

Крім того, досить часто ґрунтові торф'яні пожежі є розвитком низової 
лісової пожежі. У шар торфу в цих випадках вогонь заглубляется з стовбурів 
дерев. Горіння відбувається повільно, беспламенно. Підгоряють коріння 
дерев, які падають, утворюючи завали. Торф горить повільно на всю глибину 
його залягання. Торф може горіти у всіх напрямках незалежно від напрямку й 
сили вітру, а під ґрунтовим обрієм він горить і під час помірного дощу й 
снігопаду. 

ЛІСОВІ ПОЖЕЖІ 
Лісова пожежа - стихійне (некероване) горіння, що поширилося на 

лісову площу, оточену непалаючою територією. У лісову площу, по якій 
поширюється пожежа, входять і відкриті лісові простори. До однієї пожежі 
ставиться вся пройдена вогнем площа, оточена непалаючою в цей момент 
територією.  

Коли по лісовій площі поширюється кероване горіння, що виникло з 
волі людини для досягнення певних господарських цілей, причому горіння 
має задану силу й не виходить за межі наміченої ділянки, то таке горіння 
йменується вже не пожежею, а цільовим підпалом. 

Найбільш інтенсивне горіння при лісовій пожежі відбувається на його 
крайці, у той час як усередині пройденої вогнем площі, на пожарищі, 
звичайно лише догоряють окремі пні, дупласті дерева й. т. п. Та частина 
крайки, що просувається найбільш швидко й горить найбільш сильно, 
називається фронтом пожежі, а протилежна - з найменшою швидкістю - його 
тилом. Частини крайки між тилом пожежі і його фронтом - це фланги пожежі 
- лівий і правий. На рівнині фронт пожежі завжди рухається за вітром, а тил - 
проти вітру. У горах фронтальною крайкою буде та, котра піднімається 
нагору по схилу.  

По характеру поширення горіння лісові пожежі діляться на чотири 
групи.  

По-перше, низові пожежі. При таких пожежах горіння поширюється по 
нижніх ярусах рослинності лісового біогеоценозу й насамперед по живому 
надґрунтовому покриву із включеним в нього опадом з відмерлих галузей, 
хвої, листів. Низові пожежі підрозділяють на надґрунтові, підлісокустарні й 
валежникові пожежі.  

По-друге, верхівкові пожежі. При них полум'яне горіння поширюється 
не тільки по надгрунтовому покриві, але й по полосі дерев. Серед 
верхівкових пожеж розрізняють повальні, коли горять одночасно всі яруси 
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лісу; і верхові, коли горіння по кронах на короткий час, як би стрибком, 
виривається нагору, випереджаючи фронт низової пожежі.  

По-третє, ґрунтові пожежі, коли беспламенне горіння поширюється в 
шарі підстилки або торфу. Ґрунтові пожежі залежно від горючого матеріалу 
діляться на підстилкові, дернові й торф'яні. Торф'яні пожежі у свою чергу 
підрозділяються на одноосередкові й багатомісцеві. Одноосередкові пожежі 
виникають в основному від багаття або удару блискавки, а багатомісцеві - у 
результаті проходження через заболочену ділянку низової пожежі.  

По-четверте, плямисті пожежі. Найстрашніші із всіх видів пожеж. 
Поширення горіння відбувається не тільки по надгрунтовому покриві, пологу 
дерев й чагарників, але й по повітрю, за рахунок розкидання перед крайкою 
пожежі палаючих часток, від них виникають плями нових загорянь, які потім 
швидко з'єднуються один з одним, утворюючи велику палаючу площу.  

По статистиці більше число пожеж доводиться на частку низових. 
Серед низових пожеж розрізняють слабкі, з висотою полум'я до 0,5 метра; 
середні, висота полум'я яких коливається в межах 0,5 - 1,5 метра й сильні, з 
висотою полум'я 1,5 метра й вище. По характері поширення низові пожежі 
розділяються, крім того, на швидкі й стійкі. При швидких весняних пожежах 
згоряє лише верхня, більш суха частина надґрунтового покриву, а при 
стійких, звичайно в другій половині літа, покрив нерідко прогоряє до ґрунту. 
Горіння при стійких пожежах триває довше, супроводжуючись тлінням, але 
тривалість горіння в цьому випадку пояснюється не зменшенням швидкості 
просування крайки пожежі, а збільшенням її ширини.  

Поводження вогню в лісі залежить від багатьох факторів і насамперед 
від характеру самого лісу. У сухих соснових лісах з покривом з лишайників і 
зелених мохів вогонь поширюється швидко й суцільним фронтом. Чим більш 
вологий ґрунт і чим більше в живому надґрунтовому покриві 
слабкопалаючих видів, тим поширення вогню відбувається повільніше, 
причому вогонь поширюється не суцільно, а головним чином по сухих 
місцях. А в деяких типах лісу, наприклад у трав'яних, у період вегетації трав, 
і в потужних сосниках і ялинниках вогонь поширюється дуже слабко або не 
поширюється зовсім.  

У розріджених низових лісах пожежа виникає сильніше, а в 
верхівкових, навпаки слабкіше. Під впливом вітру швидкість поширення 
вогню збільшується в багато разів. Аналогічне посилення швидкості 
поширення вогню спостерігається й при русі його нагору по схилі. 
Посиленню пожежі сприяють також захламлення лісової площі й наявність 
на ній густого хвойного підліска.  

При будь-якій пожежі органічна маса насаджень згоряє далеко не 
повністю, а при деяких з них, наприклад швидкому низовому частково 
зберігається навіть живий напочвенний покрив. Ступінь вигоряння лісу 
визначається як видом пожежі, так і його силою. 

Дуже важливим горючим матеріалом у лісі є лісова підстилка. 
Вологість підстилки звичайно буває високої, але при настанні посушливої 
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погоди в другій половині літа підстилка стає пожежонебезпечною. Лісова 
підстилка найчастіше горить без полум'я. Тління по ній поширюється дуже 
повільно й зберігається на пожежі протягом декількох днів.  

При верхівкових пожежах у дерев частково або повністю обгоряють 
крони. Але самі дерева залишаються цілими.  

Чим довша фронтальна крайка й чим сильніше горіння на ній, тим 
складніше затримати вогонь якою-небудь перешкодою. Під пологом лісу 
фронтальна крайка слабкої низової пожежі затримується звичайно 
перешкодою шириною 2 - 3 метри (дорога, струмок, випалена смуга). У 
випадку пожежі середньої сили ширина перешкоди повинна бути більше - 5 - 
6 метрів, а при сильній пожежі не менш 10 метрів.  

На відкритих лісових просторах здатність пожежі переборювати 
перешкоди зростає багаторазово. Вітер легко перекидає окремі палаючі 
частки через ріки, болота на відстань 200 - 300 і більше метрів, коли вітер 
стихає, здатність пожежі до подолання перешкод на відкритих ділянках стає 
такою, як і в лісі. Середня швидкість верхівкової пожежі не набагато 
перевищує швидкість низової. Плямисті пожежі, в окремі моменти, можуть 
поширюватися зі швидкістю 10 - 20 і навіть 50 кілометрів у годину. Коли, 
немає сильного вітру, і пожежа не піднімається по крутому схилі, швидкість 
пожежі не перевищує швидкості пішохода. Після заходу Сонця сила вітру 
звичайно знижується й швидкість пожежі зменшується.  

Залежно від характеру загоряння і складу лісу лісові пожежі 
поділяються на низові, у яких вигорає лише лісова підстилка, мохи і 
лишайники, а дерева, переважно, залишаються недоторканими; верхові, у 
яких згоряє весь ліс, і ґрунтові (підземні). Коли в суху погоду низова пожежа 
легко перетворюється на верхову, а верхова, своєю чергою, може 
поширитися на величезну площу.  

За інтенсивністю лісові пожежі поділяються на слабкі, середні і 
традиційно сильні. Інтенсивність горіння залежить від стану і запасу палива, 
ухилу місцевості, часу діб, і сили вітру.  

По швидкості поширення вогню низові і верхові пожежі діляться на 
сталі й швидкі. Швидкість поширення слабкого низового пожежі вбирається 
у 1 м/мин, сильного – понад 3 м/мин. Слабкий верхової пожежа має 
швидкість до 3 м/мин, середній – до 100 м/мин, а сильний – понад 100 м/мин.  

Висота слабкого низового пожежі до 0,5 м, середнього – 1,5 м, 
сильного – понад 1,5 м. Слабкою грунтовим (підземним) пожежею 
вважається такий, яка має глибина прогорания вбирається у 25 див, середнім 
– 25-50 див, сильним – понад 50 відсотків див.  

Існуючі методики оцінки лісопожежної обстановки дозволяють 
визначити площу і периметр зони можливих пожеж у регіоні (області, 
районі). Вихідними даними є значення лісопожежного коефіцієнта та 
палестинці час розвитку пожежі. Значення лісопожежного коефіцієнта 
залежить від природних і погодних умов регіону та пори року. Час розвитку 
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пожеж визначається часом прибуття зусиль і коштів ліквідації пожежі в 
лісопожежну зону.  

«ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ У РАЗІ ЇХ ВИНИКНЕННЯ». 

Пожежі в лісах, степах та на торфовищах. 

Масові пожежі можуть виникати в спеку та при посухах від ударів 
блискавки, необережного поводження з вогнем, очищення поверхні землі 
випалюванням сухої трави та з інших причин. Вони можуть викликати 
травмування людей та тварин, спалахи будівель в населених пунктах, 
дерев'яних мостів, дерев'яних стовпів ліній електромереж та зв'язку, складів 
нафтопродуктів та інших матеріалів, що горять.  

Ви опинилися в осередку пожежі:  
– Не панікуйте та не тікайте від полум'я, що швидко наближається, у 

протилежний від вогню бік, а долайте крайку вогню проти вітру, 
закривши голову і обличчя одягом.  

– 2.З небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, 
перпендикулярно напряму розповсюдження вогню.  

– 3.Якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість, 
ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що 
знаходиться низько над поверхнею землі - повітря тут менш задимлене, 
рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини.  

– 4.Гасити полум'я невеликих низових пожеж можна, забиваючи полум'я 
гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим 
ґрунтом та затоптуючи ногами, будьте обережні в місцях горіння високих 
дерев, вони можуть завалитися та травмувати вас.  

– 5.Під час гасіння пожежі, не відходьте далеко від доріг та просік, не 
випускайте з уваги інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними 
зв'язок за допомогою голосу.  

– 6.Особливо будьте обережні у місцях торф'яних пожеж, враховуйте, що 
там можуть створюватися глибокі вирви, тому пересувайтеся, по 
можливості, перевіряючи палицею глибину слою, що вигорів.  

– 7.Після виходу із осередку пожежі повідомте місцеву адміністрацію та 
пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.  

При виникненні пожежі  у лісі, населеному пункті  чи виробництві  
необхідно повідомити про  це пожежну команду, а після цього сміливо 
вступати у боротьбу з вогнем. 

Кожний учасник пожежі повинен дотримуватись заходів безпеки, 
обережності і передбачливості. При саморятуванні і рятуванні інших людей 
необхідно діяти швидко, оскільки основною небезпекою є: 
– висока температура повітря та задимлення; 
– можливі обвалення дерев та провали внаслідок вигорання торфу; 
– наявність небезпечних концентрацій різних продуктів горіння. 
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖ 
Виникнення пожежі в житлових приміщеннях обумовлено 

наступними причинами: 
– Ігнорування основних правил пожежної безпеки.  
– Несправність електричної проводки. 
– Займання електроприладів – несправних, саморобних або залишених без 

нагляду. 
– Витік газу. 
– Необережне використання печей і камінів. 
– Необережне поводження з вогнем і пустощі дітей. 

ПРИЧИНАМИ ЗАГОРЯНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. 

Пожежі найчастіше відбуваються з наступних причин: 
Будинок побудований без дотримання ДБН та Правил пожежної 

безпеки. 
Недотримання норм пожежної безпеки персоналом підприємства. 
Порушення технологічного процесу (зварювальні роботи, використання 
електрообладнання), яке призводить до виникнення пожежі. 
Використання несправного обладнання в процесі роботи на підприємстві. 
Будівля не обладнана необхідним пожежним обладнанням: обладнані 
пожежні шафи, щити, а також вогнегасники. 

Пожежа на підприємстві має властивість поширюватися з величезною 
швидкістю.  

Цьому сприяє: 
Відсутність або непридатність первинних засобів пожежогасіння 

Відсутність коштів перешкоджають поширенню пожежі, таких як 
протипожежні двері.Зберігання великої кількості горючих, легкозаймистих 
речовин і матеріалів на на складах і безпосередньо в приміщеннях Низька 
швидкість виявлення виниклого загоряння. Відсутність засобів 
автоматичного гасіння пожежі. 
Неправильне гасіння пожежі У житлових будинки пожежа швидше 
поширюється через те, що в приміщення надходить кисень, підживлює 
полум’я. Тому не рекомендується при виникненні пожежі розбивати вікна, 
відкривати двері і т.п. 

Для того щоб попередити виникнення пожежі в приміщенні, зберегти 
життя і майно, необхідно: 

При виникненні пожежі – Оперативний дзвінок 1-01! 
Укомплектувати приміщення або виробничий об’єкт необхідними засобами 
пожежегасіння та пожежним обладнанням. 

Не зберігати в будинку запаси легкозаймистих і горючих рідин та 
матеріалів поблизу відкритого вогню або сильно нагрітих електроприладів. 
Будьте обережні при використанні предметів побутової хімії, а також при їх 
утилізації. 

http://otipb.at.ua/load/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8/napb_a01001_2004_pravila_pozhezhnoji_bezpeki_v_ukrajini/7-1-0-530
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Заборонено тримати на сходових майданчиках меблі, легкозаймисті 
речовини, захаращувати горища і підвали. 

Не використовуйте електронагрівальні прилади поблизу горючих 
речовин.  

Перевірте на справність усі вимикачі, вилки і розетки в приміщенні. 
Перевірте справність електроприладів. 
Не перевантажуйте електромережу. 
Якщо виникла пожежа - рахунок часу йде на секунди. Не панікуйте та 

остерігайтеся: високої температури, задимленості та загазованості, обвалу 
конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і 
приладів, падіння обгорілих дерев і провалів. Знайте, де знаходяться засоби 
пожежогасіння, та вмійте ними користуватися.  

Заходи щодо рятування потерпілих з будинків, які горять, та під 
час гасіння пожежі:  

– Перед тим, як увійти в приміщення, що горить, накрийтеся мокрою 
ковдрою, будь-яким одягом чи щільною тканиною.  

– Відкривайте обережно двері в задимлене приміщення, щоб уникнути 
посилення пожежі від великого притоку свіжого повітря.  

– В сильно задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або 
пригинаючись.  

– Для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину.  
– У першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та старих людей.  
– Пам'ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в 

шафу та забиваються у куток.  
– Виходити із осередку пожежі необхідно в той бік, звідки віє вітер.  
– Побачивши людину, на якій горить одяг, зваліть її на землю та швидко 

накиньте будь-яку ковдру чи покривало (бажано зволожену) і щільно 
притисніть до тіла, при необхідності, викличте медичну допомогу.  

– Якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити 
полум'я, ні в якому разі не біжіть - це ще більше роздуває вогонь.  

– 10.Під час гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні 
гідранти, воду, пісок, землю, кошму та інші засоби гасіння вогню.  

– Бензин, гас, органічні масла та розчинники, що загорілися, гасіть тільки 
за допомогою пристосованих видів вогнегасників, засипайте піском або 
ґрунтом, а якщо осередок пожежі невеликий, накрийте його азбестовим 
чи брезентовим покривалом, зволоженою тканиною чи одягом.  

– Якщо горить електричне обладнання або проводка, вимкніть рубильник 
або електричні пробки, а потім починайте гасити вогонь.  

 
Пожежа застала вас у приміщенні:  

– Ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а 
скотіться з нього на підлогу та повзіть під хмарою диму до дверей вашого 
приміщення, але не відчиняйте їх відразу.  
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– Обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері 
не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте, а якщо двері 
гарячі - не відчиняйте їх, дим та полум'я не дозволять вам вийти.  

– Щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь-якою 
тканиною, щоб уникнути подальшого проникнення диму та повертайтесь 
поповзом у глибину приміщення і приймайте заходи до порятунку.  

– Присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та 
кричіть "Допоможіть, пожежа!", а якщо ви не в змозі відкрити вікно - 
розбийте віконне скло твердим предметом та зверніть увагу людей, які 
можуть викликати пожежну команду.  

– Якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до 
виходу із приміщення (обов'язково зачиніть за собою всі двері).  

– Якщо ви знаходитесь у висотному будинку, не біжіть вниз крізь вогнище, 
а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі, використовуйте 
пожежну драбину. Під час пожежі заборонено користуватися ліфтами. У 
всіх випадках, якщо ви в змозі, викличте пожежну команду (телефон 
"101").  

ПІДСУМОК 
Сучасний світ залишається уразливим до впливу різноманітних 

стихійних лих, особливо метеорологічного, гідрологічного і геофізичного 
походження. 

Кожна держава підпадає під вплив тих чи інших лих. Наприклад, для 
одних країн великих проблем завдають повені, землетруси, для інших засухи, 
виверження вулканів, урагани та ін. 

На Україні від надзвичайних ситуацій щороку гине понад 1 % 
населення. 

Як правило, стихійні лиха одного типу і розміру в країнах, що 
розвиваються, в порівнянні з розвинутими, наносять більший економічний 
збиток і мають значні наслідки (економічні наслідки більші у 20-30 разів, а 
людські втрати - на 95%). Необхідно вказати, що понад 80% випадків їх 
виникнення пов'язано з діяльністю людини і відбувається через низький 
рівень професійної підготовки, порушення технологічних процесів та дії 
інших факторів. Все це призводить не тільки до надзвичайних ситуацій, але і 
до значних економічних збитків. 
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ТЕМА 3. «Безпека працівників під час радіаційних аварій і 
радіаційного забруднення  місцевості. Режими 
радіаційного захисту ”. 

  
НАВЧАЛЬНА МЕТА:  Вивчити: структуру радіаційно небезпечних об’єктів; 

радіоактивні речовини та їх вимірювання; побутові 
прилади радіаційної розвідки та дозиметричного 
контролю; вимоги Норм радіаційної безпеки НРБУ-97;  
режими радіаційного захисту; порядок проведення 
спеціальної обробки 

 
ТРИВАЛІСТЬ:    2 год 
ВИД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ :  групове заняття  
МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ:   клас  

 
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ: 

Вступ  
Перше навчальне питання: 
 

«Ядерні установки та джерела 
іонізуючого випромінювання. 
Особливості радіаційного впливу на 
людину. Поняття про дози опромінення 
людини. Променева хвороба». 

Друге навчальне питання: «Побутові дозиметричні, їх призначення 
та особливості користування». 

Третє навчальне питання: 
 
 

«Режими радіаційного захисту. 
Санітарна обробка працівників. 
Дезактивація приміщень, обладнання, 
техніки, виробничої території тощо». 

Підсумки  
  

ВСТУП 

Надзвичайні ситуації техногенного характеру за характеристиками 
явищ, що визначають особливості дії факторів ураження на людей, 
навколишнє природне середовище та суб’єкти господарювання, поділяються 
на аварії (катастрофи), які супроводжуються викидами (виливами) 
небезпечних речовин, пожежами, вибухами, затопленнями, аваріями на 
інженерних мережах і системах життєзабезпечення, руйнуванням будівель і 
споруд, аваріями транспортних засобів. Особливу небезпеку становлять аварії 
на об’єктах атомної енергетики , які пов’язані з викидом радіоактивних 
речовин, що приводить до радіоактивного забруднення навколишнього 
середовища та радіоактивного опромінення обслуговуючого персоналу, 
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населення, що знаходиться в районі аварії. Радіаційний та хімічний захист 
населення та територій , є одним із основних завдань цивільного захисту.  

 
Перше навчальне питання: 
 

«Ядерні установки та джерела іонізуючого 
випромінювання. Особливості радіаційного 
впливу на людину. Поняття про дози 
опромінення людини. Променева хвороба». 

 
До радіаційних небезпечних об’єктів відносяться: 

– атомні електростанції; 
– підприємства по виготовленню і переробці відпрацьованого ядерного 

палива; 
– підприємства по похованню радіоактивних відходів; 
– науково-дослідні та проектні організації, які працюють з ядерними 

реакторами; 
– ядерні реактори на об’єктах транспорту та інші.  

Для роботи атомних електростанцій використовуються ядерні реактори 
- устрої, в яких здійснюється керована ланцюгова реакція поділу ядер з 
подальшим виділенням енергії( тепла). На отримання тепла, необхідного для 
добової роботи АЕС потужністю 1 млн. кВт необхідно використати 100 кг 
ядерного палива. В якості ядерного палива використовують ізотопно 
збагачений Уран-235. 

Радіаційні аварії на АЕС можуть виникати в результаті несправності 
технологічного устаткування і технічних систем, помилок інженерно-
технічного складу змін управління та можливих недоліків в розробці системи 
безпеки. Таким чином, у випадку аварій реакторів АЕС є потенційним 
джерелом можливого радіоактивного забруднення навколишнього  
середовища, і радіаційної дії на обслуговуючий персонал АЕС, населення. 

Аварії з радіоактивними наслідками на АЕС поділяються на три типа: 
локальні, місцеві, і загальні. 

 Локальна аварія – аварія, радіаційні наслідки якої обмежуються 
одною будівлею або  спорудою і можливе опромінення персоналу АЕС і 
забруднення будівлі ( споруди) вище потужностей доз, які передбачені для 
нормальної експлуатації. 

Місцева аварія - аварія, радіаційні наслідки якої обмежуються 
будівлями і територією АЕС та при якій можливе опромінення персоналу і 
забруднення будівлі ( споруди) що знаходяться на території вище допустимих 
потужностей доз. 

Загальна аварія – радіаційні наслідки якої розповсюджуються за межі 
території АЕС і приводять до опромінення населення, а також до 
радіоактивного забруднення навколишнього середовища вище допустимих 
потужностей доз. 

Найбільш небезпечними із всіх аварій на радіаційно небезпечних 
об’єктах, є аварії з викидом радіонуклідів в атмосферу і гідросферу, що 
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приводять до радіоактивного забруднення навколишнього природного 
середовища.  

В результаті викиду в атмосферу великої кількості різних 
радіонуклідів  при зруйнуванні реактора можливі наступні види 
радіаційного впливу: 
– зовнішнє опромінення при проходженні  газо аерозольної радіаційної 

хмари; 
– внутрішнє опромінення, обумовлене дією радіоактивних речовин, що 

потрапляють в організм інгаляційними або пероральними шляхами; 
– зовнішнє опромінення обумовлене радіоактивним забрудненням одягу, 

техніки, споруд, ділянок місцевості і т.д. 
Зони радіоактивного забруднення на місцевості при тепловому вибуху 

будуть характеризуватись значними рівнями радіації. Вони поділяються на 
зони: відчуження, безумовного відселення, гарантованого (добровільного) 
відселення і підвищеного радіоекологічного контролю. 

Зона відчуження - це територія з якої проводиться евакуація населення 
негайно після аварії і на ній не здійснюється господарська діяльність. 

Зона безумовного відселення - це територія навколо АЕС, на якій 
щільність забруднення ґрунту довго живучими радіонуклідами цезію 
дорівнює 15,0 Кі/км2 і більше, або стронцію 3,0 Кі/км2 і більше, або плутонію 
0,1 Кі/км2 і більше, де розрахована ефективна доза опромінювання із 
урахуванням коефіцієнту міграції радіонуклідів в рослини перебільшує 5 мЗв 
(0,5 бер) на рік.  

Зона гарантованого (добровільного) відселення - це територія, на якій 
щільність забруднення ґрунту радіонуклідами цезію від 5,0 до 15,0 Кі/км2, 
або стронцію від 0,15 до 3,0 Кі/км2 або плутонію від 0,01 до 0,1 Кі/км2, де 
ефективна доза опромінювання із урахуванням коефіцієнту міграції 
радіонуклідів в рослини та інших факторів може перебільшити 0,5 мЗв (0,05 
бер) на рік. 

Зона підвищеного радіоекологічного контролю - це територія із 
щільністю забруднення ґрунту радіонуклідами цезію від 1,0 до 5,0 Кі/км2, або 
стронцію від 0,02 до 0,15 Кі/км2, або плутонію від 0,005 до 0,01 Кі/км2, де 
ефективна доза опромінювання із урахуванням коефіцієнту міграції 
радіонуклідів в рослини та інших факторів може перебільшити 0,5 мЗв (0,05 
бер) на рік. 

Аварія з повним руйнуванням реактору на атомній електричній станції 
і його ядерним вибухом може мати місце внаслідок стихійного лиха, падіння 
літаючого апарату на атомну електричну станцію, дії вибуху звичайних чи 
ядерних боєприпасів у воєнний час або диверсії. 

На території сліду радіоактивної хмари такого вибуху, як і при 
наземному ядерному вибуху, виділяють зони: надзвичайно небезпечного 
забруднення (зона Г), небезпечного забруднення (зона В), сильного 
забруднення (зона Б), помірного забруднення (зона А), радіаційної небезпеки 
(зона М). 
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Найменування зон 

Ін
де

кс
 зо

ни
 Доза опромінювання за 1й 

рік після аварії, рад 

Потужність дози 
опромінювання через 1 

годину після аварії, 
рад/год 

На 
зовнішній 
межі зони 

На 
внутрішній 
межі зони 

На 
зовнішній 
межі зони 

На 
внутрішній 
межі зони 

Радіаційної небезпеки М 5 50 0,0014 0,14 
Помірного 

забруднення А 50 500 0,14 1,4 

Сильного забруднення Б 500 1500 1,4 4,2 
Небезпечного 
забруднення В 1500 5000 4,2 14 

Надзвичайнонебезпеч
ного забруднення Г 5000  14  

 Умовами проживання і трудової діяльності населення без обмеження 
по радіаційному фактору є одержання додаткової дози за рахунок 
забруднення довкілля радіоактивними ізотопами дози, що не перебільшує 
межі опромінювання, які встановлені Державними гігієнічними нормативами 
“Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)”.  
 

ОСОБЛИВОСТІ РАДІАЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ 
Будь-яке випромінювання може бути шкідливим. Неіонізуюче 

випромінювання, таке як мікрохвильове або інфрачервоне, може викликати 
біологічні ушкодження, опіки тканин. Наприклад, сонячний опік. 

Іонізуюче випромінювання може викликати серйозні ушкодження 
в людському організмі, тому що в результаті іонізації виникають високо 
реактивні радикали, що вступають у реакцію з частинками клітин і тканин. 

Радіоактивне випромінювання, маючи величезну енергію, величезні 
швидкості, під час проходження крізь будь-яку речовину зіштовхується з 
атомами й молекулами цієї речовини і призводять до їх руйнування, іонізації, 
до утворення «гарячих» (високоенергетичних) і винятково реакційноздатних 
частинок - осколків молекул: іонів і вільних радикалів. 

Те саме відбувається й у тканинах біологічних об'єктів. Оскільки 
біологічні тканини людини на 70% складаються з води, іонізації піддаються 
насамперед саме молекули води. З осколків молекул води - іонів і вільних 
радикалів утворюються вкрай шкідливі для організму перекисні сполуки, які 
запускають цілий ланцюг послідовних біохімічних реакцій і поступово 
призводять до руйнування клітинних мембран (стінок клітин та інших 
структур). 

Людина більш чутлива до дії радіації, ніж усі інші біологічні об'єкти. 
Вплив радіації на людство в цілому викликає три різні негативні ефекти. 
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Перший - це генетичний ефект для спадкових статевих клітин 
організму. Він виявляється тільки в потомстві. Це народження дітей з 
різними відхиленнями від норми. 

Другий - це теж генетичний ефект, але для спадкового апарату 
соматичних клітин - клітин тіла. Він виявляється за життя конкретної 
людини у вигляді різних (переважно ракових) захворювань. 

Третій ефект - це ослаблення імунної системи організму внаслідок 
руйнування клітинних мембран та інших структур. Він виявляється у вигляді 
збільшення частоти різних захворювань. 

Однократне отримання індивідуальної дози від 1 Зв і вище є причиною 
променевої хвороби різного ступеня важкості. 

При цьому треба знати, що за умови рівних поглинених доз внутрішнє 
опромінення набагато небезпечніше за зовнішнє. 
 

ПОНЯТТЯ ПРО ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ ЛЮДИНИ. ПРОМЕНЕВА ХВОРОБА. 
Історично склалося так, що для вимірювання доз застосовувалися 

рентген, рад і бер, але це позасистемні одиниці вимірювання. Нині здійснюється 
перехід на стандартні одиниці вимірювання системи СІ. Тому для кожного виду 
доз (поглиненої й еквівалентної) наведено по дві одиниці вимірювання - 
системна і позасистемна. 

ПОГЛИНЕНА ДОЗА 
Грей (Гр) - одиниця поглиненої дози в системі одиниць СІ. Відповідає 

енергії випромінювання в 1 Дж, поглиненої 1 кг речовини. 
Рад - позасистемна одиниця поглиненої дози. Відповідає енергії 

випромінювання 100 ерг, поглиненої речовиною масою 1 грам (сота частина Гр): 
1 Гр = 1 Дж/кг = 104 ерг/м = 100 рад; 1 рад = 100 ерг/м = 0,01 Дж/кг = 

0,01 Гр.  
ЕКВІВАЛЕНТНА ДОЗА 

Зіверт (Зв) - одиниця еквівалентної та ефективної еквівалентної доз у 
системі СІ. 1 Зв дорівнює еквівалентній дозі, за якої добуток величини поглиненої 
дози в Гр (у біологічній тканині) на коефіцієнт К буде дорівнювати 1 Дж/кг. 
Іншими словами, це така поглинена доза, за якої в 1 кг речовини виділяється 
енергія в 1 Дж: 

1 Зв=1 Дж/кг. 
Бер - біологічний еквівалент рада (у деяких книгах - рентгена). 

Позасистемна одиниця вимірювання еквівалентної дози. У загальному випадку: 
1 бер = 0,01 Зв. 

При оцінці доз можна вважати (з мінімальною похибкою), що 
експозиційна доза в 1 рентген для біологічної тканини відповідає (еквівалентна) 
поглиненій дозі в 1 рад та еквівалентній дозі в 1 бер (при К=1). 

Дози 
Одиниці вимірювання Переведення 

одиниць СІ Не системні 
Експозиційна Кулон на кг повітря (Кл/кг) Рентген (р)  1 Кл/кг = 3876 р 
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Поглинута Грей (Гр) Рад 1 Гр=100 рад 
1 рад=0,87 р 

Індивідуальна 
еквівалентна Зіверт (Зв) Бер 1 Зв=100 бер 

 1 рад=0,87 бер 
Комплекс паталогічних змін, які відбуваються у людей і тварин під 

впливом іонізуючих променів називають променевою хворобою 
 

ТЯЖКІСТЬ ПРОМЕНЕВОЇ ХВОРОБИ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ВЕЛИЧИНИ ДОЗИ 
ОПРОМІНЮВАННЯ. 

Доза опромінювання 
Тяжкість 

захворювання 
Клінічна форма 

хвороби 
Зв Бер 

1-2,5 100-250 І легка  
2,5-4 250-400 ІІ середня Кістково-мозкова 
4-6 400-600 ІІІ важка  
6-10 
10-80 
> 80 

600-1000 
1000-8000 
>8000 

ІV дуже 
важка 

Перехідна 
Кишкова 
Церебральна 

Аварія з повним руйнуванням реактору на атомній електричній станції 
і його ядерним вибухом може мати місце внаслідок стихійного лиха, падіння 
літаючого апарату на атомну електричну станцію, дії вибуху звичайних чи 
ядерних боєприпасів у воєнний час або диверсії. 

 На території сліду радіоактивної хмари такого вибуху, як і при 
наземному ядерному вибуху, виділяють зони: надзвичайно небезпечного 
забруднення (зона Г), небезпечного забруднення (зона В), сильного 
забруднення (зона Б), помірного забруднення (зона А), радіаційної небезпеки 
(зона М). 

Найменування зон 

Ін
де

кс
 зо

ни
 Доза опромінювання за 1й 

рік після аварії, рад 

Потужність дози 
опромінювання через 1 

годину після аварії, рад/год 

На 
зовнішній 
межі зони 

На 
внутрішній 
межі зони 

На 
зовнішній 
межі зони 

На 
внутрішній 
межі зони 

Радіаційної небезпеки М 5 50 0,0014 0,14 
Помірного 
забруднення А 50 500 0,14 1,4 

Сильного забруднення Б 500 1500 1,4 4,2 
Небезпечного 
забруднення В 1500 5000 4,2 14 

Надзвичайнонебезпечн
ого забруднення Г 5000  14  

 
 Умовами проживання і трудової діяльності населення без обмеження 

по радіаційному фактору є одержання додаткової дози за рахунок 
забруднення довкілля радіоактивними ізотопами дози, що не перебільшує 
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межі опромінювання, які встановлені Державними гігієнічними нормативами 
“Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)”.  

 
 

ДОПУСТИМІ ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ 
Згідно Закону України "Про захист людини від впливу іонізуючих 

випромінювань" № 15/98-ВР передбачені наступні перевищення допустимої 
дози опромінення: 
– для населення: 1 мЗв/ на рік (100 мбер /рік - 0,1 бер); 
– для персоналу: не більше 20 мЗв /рік (2000 мбер / рік - 2 бер). 

Допускається до 5 бер (50 мЗв) за умов, що середньорічна доза 
протягом 5 років не більше 20 мЗв за рік (2 бер) в середньому. 
– заходи укриття людей – якщо протягом перших 2-х тижнів сукупна 

доза опромінення може перевищувати 5 мЗв; 
– тимчасова евакуація - якщо протягом, не більш як 1-го тижня ефективна 

доза опромінення може досягати рівня 50 мЗв; 
– йодна профілактика - якщо очікувана поглинута доза опромінення 

щитовидної залози від накопичення в ній радіоактивного йоду може 
перевищувати 50 мГр для дітей, або 200 мГр – для дорослих; 

 
Рекомендована доза йодного препарату за один прийом: 

– для дорослих та дітей старше 5 років – 0,25 г. 
– дітям віком 2-5 років – 0,125 г. 
– до 2-х років – 0,04 г. 
 

 
СТРУКТУРА ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ ПОГЛИНУТОЇ ЗА РІК: 

– природний фон  - 200 мбер; 
– медична рентгенодіагностика - 150 мбер; 
– будівельні матеріали   - 100 мбер; 
– додаткові джерела опромінення

  
- 50 мбер; 

 Природній радіаційний фон обумовлюється космічним 
випромінюванням та природними радіоактивними речовинами. 

Природний радіаційний фон України становить – 0,01 – 0,03 мР/год. 
1 Р = 1 000 мР = 1 000 000 мкР 
1 Р = 1 Бер 
1 Зв = 100 Бер = 100 Р 
  

Друге навчальне питання: «Прилади радіаційної розвідки та 
дозиметричного контролю, їх призначення 
та особливості користування». 
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Для виявлення і виміру іонізуючих випромінювань радіоактивних 
речовин використовуються дозиметричні прилади рентгенометри, 
радіометри-рентгенометри, індикатори, індивідуальні дозиметри. 
                             

 
 

СИГНАЛІЗАТОР-ІНДИКАТОР СІГ-РМ1208 
        Наручний сигналізатор-індикатор 
призначений для неперервного цілодобового 
вимірювання і індикації: 

- потужності дози гама-випромінювання;  
- дози гама-випромінювання.  

Прилад випускається в двох модифікаціях: 
- 1208 - з металевим ремінцем;  

 
СИГНАЛІЗАТОР-ІНДИКАТОР СІГ-РМ1208М 

з шкіряним ремінцем і можливістю передавання даних в ПК через ІЧ-порт. 
В приладі програмуються значення порогових рівнів дози і потужності 

дози гама-випромінювання. Сигналізатор подає звукові 
сигнали при перевищені встановлених порогових рівнів, 
спрацьовуванні будильника, а також показує розряд 
елементів живлення. Корпус - з нержавіючої сталі.  

Прилад використовується в побутових цілях: для 
контролю радіаційної чистоти житлових приміщень, 
будівель і споруд, предметів побуту, транспортних засобів, 
будматеріалів, поверхні грунту на присадибних ділянках і т.п. Прилад стійкий 
до занурення у воду на глибину до 100 м. 
 

РАДІОМЕТР-ДОЗІМЕТР РКС-01 "СТОРА" 
призначено для вимірювання: 

– потужності дози гама-випромінювання;  
– поверхневої щільності потоку бета-часток.  
      Додатково в радіометрі реалізовано 
функції годинника і підсвічування дисплею. В 
приладі програмуються значення порогових 
рівнів потужності дози гама-випромінювання, 
поверхневої щільності потоку бета-часток. 

Радіометр подає однотональний звуковий сигнал (можливо відключити) при 
потраплянні гама-кванту або бета-частинки в детектор і сигнал двох 
тональностей при перевищені запрограмованих порогових рівнів. Прилад 
також сигналізує про розряд елементів живлення.  

Радіометр використовується для екологічних досліджень, для 
радіометричного контролю на промислових підприємствах, для контролю 
радіаційної чистоти житлових приміщень, будівель і споруд, прилеглих до 

http://www.doza.net.ua/pages/img/doz_stora_big.jpg�
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них територій, транспортних засобів, предметів побуту, одягу, поверхні 
грунту на присадибних ділянках, як наочний засіб для учбових установ. 

Радіометр має меншу похибку вимірювання потужності дози в 
порівнянні з МКС-05 "ТЕРРА-П", додатково вимірює бета-випромінювання і 
працює в більш широкому температурному діапазоні.  

 
                                              РАДІОМЕТР "СТОРА-ТУ" 

 
      Прилад має наступні переваги:  
в приладі для вимірювання радіоактивного 
випромінювання встановлені 4 (чотири!) 
газорозрядних лічильника Гейгера-Мюллера 
замість одного.  

Це дозволяє дуже швидко (менш ніж за 
10 секунд) виходити на задану похибку 
вимірювання в 15%, а також дуже швидко (за 
1-2 секунди) реагувати на найменшу зміну 

радіаційного фону;  
Кожний прилад проходить випробування на відповідність вимогам 

документу"Технічні Умови ТУ У 33.2-22362867-008-2004" 
Прилад може закріплюватися на розкладну телескопічну штангу 

(довжина штанги від 30 см до 1 м, вага 0,3 кг), що дозволяє проводити зручні 
вимірювання радіоактивного забруднення в труднодоступних місцях та у 
поверхні землі.  
 

РАДІОМЕТР "СТОРА-В" 
  
       Прилад має пило і 
вологозахищений корпус, що 
дозволяє проводити 
вимірювання під час дощу і 
снігопаду. 
 
 

МКС-У   (ДОЗИМЕТР-РАДІОМЕТР 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ) 

Призначення: 
 

- вимірювання потужності 
амбієнтного еквівалента дози 
гамма та рентгенівського 
випромінювань. 

- вимірювання амбієнтного 
еквівалента дози гамма- та рентгенівського випромінювань. 

http://www.doza.net.ua/pages/img/doz_stora_tu_in_hand.jpg
http://www.doza.net.ua/pages/img/doz_stora_tu_in_hand.jpg�
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- вимірювання поверхневої густини потоку частинок бета - 
випромінювання. 

- вимірювання часу накопичення амбієнтного еквівалента дози гамма - 
та рентгенівського випромінювань. 

 
 

МКС-У ( В КОМПЛЕКТІ) 
Особливості: 

– автоматичний вибір інтервалів та діапазонів 
вимірювань. 

– наявність сигналізації кожних 
зареєстрованих гамма-кванта чи бета-
частинки. 

– підсвічування цифрового індикатора та 
органів керування в темряві. 

            Підзарядка акумуляторної батареї з 
п’яти нікель-кадмієвих акумуляторів 
типорозміру АА за допомогою вмонтованого зарядного пристрою: 
– від власної геліобатареї; 
– від автомобільного акумулятора 12В; 
– від промислової мережі 220В/50Гц за допомогою перетворювача напруги. 

Діапазон вимірювань потужності амбієнтного еквівалента дози за 
допомогою комбінованого блока детектування 0,1 мкЗв/год…10 Зв/год 

Діапазон вимірювань потужності амбієнтного еквівалента дози за 
допомогою виносного детектора Зв/год 0,01…100 

 Діапазон вимірювань амбієнтного еквівалента дози за допомогою 
вбудованого в пульт детектора мЗв 0,001…9 999 

Відносні основні похибки вимірювання ПЕД та ЕД при градуюванні 
за 137Cs:  
– для вбудованого та комбінованого БД ±15% 
– для виносного детектора ±15% 

Енергетичний діапазон вимірювань MeB 0,05…3,0 
Діапазон вимірювань часу накопичення амбієнтного еквівалента дози і 

точність вимірювання 1хв…100год 
±1хв за 100год 
Діапазон вимірювань поверхневої густини потоку частинок бета-  

випромінювання 1/(см2·хв) 10…200 000 
Енергетичний діапазон вимірювань MeB 0,3…3,0 
Допустима відносна основна похибка вимірювання густини потоку 

частинок бета-випромінювання при градуюванні за 90Sr+90Y ±20% 
Часові інтервали вимірювань секунди 2…50 
Час безперервної роботи при живленні від акумуляторної батареї 

години 100 
Діапазон робочих температур 
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(для цифрового індикатора) °С -40…+50 
(-40…+95) 
Маса комплекту в пакуванні кг 8,0 
Габарити комплекту в пакуванні мм 490x255x130 

 
 

ПРИЛАД МКС-0,5 (ТЕРРА) 
 

        Дозиметр-радіометр МКО05 "ТЕРРА" (далі 
дозиметр) призначений для вимірювання 
еквівалентної дози (ЕД) та потужності еквівалентної 
дози (ПЕД) гамма- та рентгенівського випромінень 
(далі - фотонного іонізуючого випромінення), а також 
поверхневої щільності потоку бета-частинок 
 

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЗИМЕТРА-
РАДІОМЕТРА МКС-05 «ТЕРРА» 

 
      Діапазон випромінювань потужності еквівалентної дози (ПЕД) фонового 
іонізуючого випромінювання від 0,1-9999 мкЗв/год. 

Границя допустимої відносної основної похибки при вимірюванні 
ПЕД фотонного іонізуючого випромінювання з довірчою імовірністю 0,95%. 

Границя допустимої відносної основної похибки при вимірювані 
еквівалентної дози (ЕД) ± 15%. 

Час встановлення робочого режиму дозиметра – 1 хв. 
Час безперервної роботи дозиметра  при живленні від нової батареї з 

двох елементів ENERGIZER типу, розміру ААА, ємністю 1280 мА/год за 
умов нормального фонового випромінювання та вимкненої підсвітки шкали, 
не менше 2000 год. 

Загальна номінальна напруга живлення дозиметра від двох 
гальванічних елементів 3,0 В. 

Середній строк дозиметра до першого капітального ремонту, не 
менше – 10000 год. 

Середній термін служби дозиметра, не менше – 6 років. 
Середній термін збереження дозиметра, не менше – 6 років. 
Габаритні розміри дозиметра, не більше – 55х26х10 мм. 
Маса дозиметра, не більше – 0,15 кг. 

 
ДОЗИМЕТР-РАДІОМЕТР ПОБУТОВИЙ МКС-05 "ТЕРРА-П" 

       
Дозиметр використовується в побутових цілях: 

для контролю радіаційної чистоти жилих приміщень, 
будівель і споруджень, предметів побуту, одягу, 
транспортних засобів, будматеріалів, поверхні ґрунту 



 74 

на присадибних ділянках, для оцінки радіаційного забруднення лісових ягід і 
грибів, а також як наочний засіб для учбових установ. 

Даний дозиметр є найдешевшим приладом свого класу, відноситься до 
класу побутових виробів і не є засобом для офіційних вимірювань. 
Періодичній повірці дозиметр не підлягає. За додаткову плату можна 
придбати шкіряний чохол для носіння приладу на ремні і захисту його від 
бруду, бризок води і ударів. Гарантійний термін експлуатації: 18 місяців. 
 

ДОЗИМЕТР-РАДІОМЕТР ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДКГ-21 
Призначено: 

– для вимірювання: потужності дози гама-
випромінювання;  

– дози гама-випромінювання.  
Додатково в дозиметрі реалізовано функції 

годинника і будильника, блокування (через ПК) 
ручного вимкнення живлення.  

В дозиметрі програмуються значення 
порогових рівнів дози і потужності дози гама-випромінювання, і видається 
звукова сигналізація при їх перевищені. 

Дозиметр також показує розряд елементів живлення і проводить 
періодичну самоперевірку елементів живлення і детектора. 
 

Дозиметр використовується на об'єктах атомної енергетики, в фізичних 
лабораторіях, в установах охорони здоров'я, а також в побуті населенням як 
електронний прямопоказуючий дозиметр для цілодобового контролю 
дозових навантажень на людину.  
 

ДОЗИМЕТР-РАДІОМЕТР ЦИФРОВИЙ ДКГ-РМ1203М 
 

Дозиметр-радіометр призначено для вимірювання: 
– потужності дози гама-випромінювання;  
– дози гама-випромінювання.  

Додатково в дозиметрі реалізовано функції 
годинника і будильника. В дозиметрі 
програмуються значення порогових рівнів дози і 
потужності дози гама-випромінювання.  

Дозиметр подає звукові сигнали при 
перевищені порогового рівня, спрацюванні 
будильника і показує розряд елементів живлення. 

Дозиметр може використовуватися 
широким колом фахівців (персоналом атомних 
станцій, радіологічних лабораторій, співробітниками аварійних служб, 
цивільної оборони, пожежної охорони, поліції, співробітниками митних і 
прикордонних служб), а також широким колом споживачів для вимірювання 

http://www.doza.net.ua/pages/01_ua_aksesuar.htm
http://www.doza.net.ua/pages/01_ua_aksesuar.htm
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http://www.doza.net.ua/pages/img/doz_pm1203m_big.jpg�
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гама-випромінювання з метою контролю радіаційної чистоти житлових 
приміщень, будівель і споруд, предметів побуту, транспортних засобів, 
будматеріалів, поверхні грунту на присадибних ділянках  
 

ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ СДОР. 
 
БАГАТОКАНАЛЬНІ  СИСТЕМЫ ДОЗОР-С ( ДО 62 

КАНАЛІВ) 
Призначені: для вирішання завдань 

моніторингу при забудові систем раннього 
виявлення  загрози виникнення надзвичайних 
ситуацій на об'єктах промислового 
призначення , сховищах, в підвальних 
приміщеннях житлових будинків, в  підземних  

паркінгах и пр. для виявлення вибухонебезпечних і шкідливих речовин. 
     
           
ПЕРЕНОСНИЙ БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ ГАЗОАНАЛІЗАТОР-ТЕЧЕШУКАЧ ДОЗОР-

С-М 
– призначений для одночасного виміру 

концентрації від одного до п’яти компонентів 
газоповітряної суміші. 
    Основні характеристики переносних 
багато компонентних газоаналізаторів-
течешукачів: 

– Діапазон працюючих температур: від -100С 
до +500С. 

– Вибухозахист: 1ExibsIIBT4X. 
– Час роботи без підзарядки акумуляторних батарей – не менш 16 годин. 
– Габаритні розміри: 200х10070. 
– Маса – 0,8кг.  

КОНТРОЛЬОВАНІ КОМПОНЕНТИ: 
горючі гази і пари СI2, CO, H2S, NO2, O2, SO2, CO2 

 
ПЕРЕНОСНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ГАЗОАНАЛІЗАТОРИ – ТЕЧЕШУКАЧІ ШКІДЛИВИХ 

РЕЧОВИН ДОЗОР – СП 
 

Призначені: для виміру одного газу і 
видачі світлозвукової сигналізації при 
перевищенні ГДК.        

     Пороги включення сигналізації: 
– «ПОРОГ 1» - ГДК; 
– «ПОРОГ 2» - 3…5 ГДК. 
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       Контролюємі компоненти: аміак (NH3), діоксид азоту (NO2), діоксид 
сірки (SO2), кисень (О2), оксид вуглецю (СО), сірководень (H2S), хлор (CI2), 
вуглекислий газ СО2. 
Третє навчальне питання: «Режими радіаційного захисту. Санітарна 

обробка працівників. Дезактивація 
приміщень, обладнання, техніки, виробничої 
території тощо». 

При аваріях на радіаційно-небезпечних об'єктах з викидом 
радіоактивних речовин, створюється велике радіоактивне зараження 
місцевості, в результаті чого виникає загроза ураження людей, порушення 
виробничої діяльності об'єктів народного господарства. 

Радіоактивне зараження місцевості ускладнює організацію і 
проведення аварійно-рятувальних робіт. 

Без вжиття заходів захисту неминучий вплив радіації на населення, 
особовий склад формувань, робітників і службовців у дозах, які можуть 
призвести до їх ураження. 

З метою виключення масових радіаційних втрат і переопромінення 
населення, робітників і службовців, формувань ЦЗ понад встановлених доз, їх 
дії в умовах радіоактивного зараження суворо регламентуються і 
підпорядковуються режиму радіаційного захисту. 

Режими радіаційного захисту це порядок дій людей, застосування 
засобів і способів захисту в зонах радіоактивного зараження, що передбачає 
максимальне зменшення можливих доз опромінення. Додержання режимів 
радіаційного захисту виключає радіаційне ураження і опромінення людей 
понад встановлених доз опромінення.  

На мирний час у відповідності з вимогами НРБУ-97.  
Режими радіаційного захисту населення включають три основних 

етапи: 
– І етап укриття населення в захисних спорудах; 
– ІІ етап наступне укриття населення в будинках і ПРУ; 
– ІІІ етап проживання населення в будинках з обмеженим перебуванням на 

відкритій місцевості протягом 12 годин на добу. 
 
 Режим радіаційного захисту робітників і службовців на об’єктах 

господарської діяльності включає три основних етапи: 
– І етап тривалість припинення роботи об’єктами (термін неперервного 

перебування людей у захисній споруді); 
– ІІ етап тривалість роботи об’єктами з використанням для відпочинку 

працюючого персоналу в захисних спорудах; 
– ІІІ етап тривалість роботи об’єктами з обмеженням перебування 

робітників і службовців на відкритій місцевості. 
Режими радіаційного захисту розроблені з урахуванням тривалості 

роботи кожної зміни 10-12 годин. 
Режими радіаційного захисту населення, робітників і службовців при 
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вахтовому методі роботи на місцевості, що заражена радіоактивними 
продуктами від АЕС, включають два основних етапи: 

 
Режими радіаційного захисту населення: 

– І етап - укриття в загерметизованих приміщеннях на термін не менше 4 
годин; 

– П етап - тривалість проживання населення з обмеженим перебуванням на 
відкритій місцевості до 12 годин на добу. 

Режими радіаційного захисту робітників і службовців: 
– І етап укриття в загерметизованих приміщеннях на термін не менше 4 

годин; 
– ІІ етап час роботи об'єкту вахтовим методом. 

Вахтовий метод роботи це цілодобова робота СГД у 4 зміни. Дві зміни 
працюють на об'єкті неперервно протягом 3-5 діб. Кожна зміна працює 6 
годин і 6 годин відпочиває у захисних спорудах на об'єктах. Після закінчення 
робіт (через 3-5 діб) ці зміни вибувають на відпочинок на незаражену 
місцевість. На вахту заступають наступні дві зміни. 

Вахти можуть бути складені по різному в залежності від рівня 
зараженості місцевості, працею в одну зміну і т.д.(вахта тривалістю одна 
неділя тощо). 

 
ПОРЯДОК ВИБОРУ І ВВЕДЕННЯ В ДІЮ РЕЖИМІВ ЗАХИСТУ 

Режими радіаційного захисту населення вводяться в дію рішенням 
НЦО міст, районів та інших населених пунктів. 

Режими робітників і службовців на CГД вводяться в дію рішенням 
НЦО об'єктів. 

На території населеного пункту або суб'єкту господарювання 
режим вибирається: 
– по максимальному рівню радіації; 
– по найменшому значенню Кпосл. захисної споруди.  

Тривалість дотримання режиму радіаційного захисту і час припинення 
його дії встановлюється начальником Ц населеного пункту (СГД) з 
урахуванням конкретної радіаційної обстановки. Для вибору режиму 
радіаційного захисту необхідно знати: 
– рівні радіації на території населеного пункту (СГ) на 1 год. після аварії на 

радіаційно небезпечному об'єкті; 
– коефіцієнти послаблення житлових приміщень, в яких проживає 

населення: дерев'яні одноповерхові будинки, кам'яні (блочні) 
одноповерхові будинки, багатоповерхові кам'яні (блочні) будинки; 

– коефіцієнти послаблення ЗС (ПРУ), підвали одноповерхових дерев'яних 
кам'яних і блочних будинків, підвали багатоповерхових кам'яних і 
блочних будинків, сховища. 

Об'єм і характер захисних заходів, як правило, встановлюється 
рішенням начальників і рекомендаціями управлінь (відділів) з питань 
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надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Ними визначаються 
терміни і порядок проведення захисних заходів у мирний час, в період появи 
реальної загрози нападу противника і в обстановці, що. склалася після 
ядерного вибуху противника. Але за всіх обставин важлива роль належить 
самому населенню, яке повинно знати і вміти застосовувати способи захисту, 
суворо дотримуватись правил і норм поведінки на радіоактивне зараженій 
місцевості. У першу чергу треба підготувати необхідні засоби захисту та 
визначити порядок їх використання. 

Під безпосередньою загрозою слід розуміти імовірність радіоактивного 
зараження території не пізніше, як за 1 годину після оповіщення. Тому в 
населених пунктах і районах, де виявлено РЗ, або у напрямку яких рухається 
радіоактивна хмара, подається сигнал. За цим сигналом всі надягають 
респіратори (тканинні маски проти пилу або ватно-марлеві пов'язки, а за їх 
відсутності протигази), беруть підготовлений запас продуктів харчування і 
води, медикаменти, предмети першої необхідності і йдуть у сховища або 
протирадіаційні укриття. 

Якщо обставини вимушують укритися у будинку (квартирі) або 
виробничому приміщенні, то необхідно, не гаяти часу, закрити вікна і двері, 
завісити їх цупкою тканиною, закрити всі щілини, що є в наявності. У тому 
випадку, якщо люди вже опинилися в зоні зараження або їм треба буде 
подолати її, вони повинні прийняти радіозахисні засоби. 

При повному з'ясуванні радіаційної обстановки у межах зони А першу 
добу можна знаходитись у простіших захисних спорудах і у звичайних 
загерметизованих приміщеннях. Населення тут не отримає доз радіації, які 
могли б призвести до втрати працездатності. Прийом радіозахисних засобів 
не обов'язковий. 

У зоні Б небезпека радіаційного ураження значно зростає. Тут уберегти 
людей від опромінення можна лише у спорудах з коефіцієнтом захисту не 
нижчим, як 20. Перебування людини на відкритій місцевості протягом 
перших 12 годин після випадання РР може вивести її з ладу. У даному 
випадку виникне потреба приймати радіозахисні засоби. 

У зоні В на відкритій місцевості і у дерев'яних будівлях, навіть при 
короткочасному знаходженні там, люди можуть зазнати важких радіаційних 
уражень, особливо у першу добу після ядерного вибуху. Тому населення 
треба укривати у сховищах і ПРУ з коефіцієнтом захисту не нижчим за 50. Дії 
на зараженій місцевості повинні бути суворо регламентовані, причому треба 
буде застосовувати радіозахисні засоби. 

Якщо люди опиняться ще ближче до центру ядерного вибуху, у зоні 
найбільш небезпечного радіоактивного зараження (зона Г), то від важких 
уражень і втрат їх можуть зберегти лише сховища з високим коефіцієнтом 
захисту (не нижче 200). Знадобиться здійснювати весь комплекс медичних 
заходів з профілактики променевої хвороби. 

Однак зони підвищеної радіаційної небезпеки складатимуть невеликий 
процент на всьому сліді радіоактивної хмари (5-6% при потужності вибуху 50 
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кт і швидкості віту 50 км/год). Тому, якщо вжити необхідних заходів захисту, 
радіаційні втрати населення можна буде звести до мінімуму. 

При ядерних вибухах ступінь радіоактивного зараження, а також форма 
і розмір районів зараження залежать від потужності і виду ядерного вибуху, 
метеорологічних умов, рельєфу місцевості, часу, що минув після вибуху, 
характеру грунту і рослинності. 

Сховища (укриття) є ефективним засобом захисту від сучасної зброї 
аварій (катастроф) у мирний час. 

Тривалість перебування у сховищах (укриттях) залежить від ступеня 
радіоактивного зараження місцевості. Якщо сховище (укриття) знаходиться в 
зоні зараження з рівнем радіації через 1 год. після вибуху від 8 до 80 р/год. то 
час перебування у ньому людей складатиме від декількох годин до однієї 
доби; у зоні зараження з рівнем радіації від 80 до 240 р/год знаходження 
людей у захисній споруді збільшується до 3 діб; у зоні зараження з рівнем 
радіації 240 р/год цей час складатиме 3 доби і більше. 

Після закінчення вказаних термінів із сховищ (укриттів) можна перейти 
до житлових приміщень. Протягом наступних 14 діб (в залежності від рівнів 
радіації у зонах зараження) із таких приміщень можна періодично виходити 
назовні, але не більше 3-4 годин на добу. В умовах сухої і вітряної погоди, 
коли можливе пилоутворення при виході з приміщень слід використовувати 
засоби індивідуального захисту органів дихання. 

При вказаних термінах перебування у сховищах (укриттях) стає 
зрозумілою необхідність мати запаси продуктів харчування (не менш як на 4 
доби), питної води (із розрахунку 3 л на людину на добу), а також предмети 
першої необхідності і медикаменти. 

Якщо у результаті ядерного вибуху сховище (укриття) виявиться 
пошкодженим, і подальше перебування у ньому буде пов'язане з небезпекою 
для людей, вживають заходів до швидкого виходу з нього, не чекаючи 
прибуття рятувальних формувань. Попередньо слід негайно надягти засоби 
захисту органів дихання. За вказівкою коменданта сховища (старшою по 
укриттю) люди виходять із сховища (укриття), використовуючи виходи, що 
виявилися неушкодженими: якщо основний вихід завалено, необхідно 
скористатися запасним або аварійним виходом. У тому випадку, коли ніяким 
виходом із захисної споруди скористатися неможливо, люди удаються до 
розчищення одного з завалених виходів або до пророблення виходу у тому 
місці, де вкаже комендант сховища (старший по укриттю). Із заваленого 
укриття взагалі вийти не складно, для цього досить розібрати частково 
перекриття і обвалити земляне обвалування в середину. 

Не виключено, що із сховищ, а тим більше із протирадіаційних або 
простіших укриттів, що опинилися в зоні небезпечного (з рівнем радіації 
більшим ніж 240 Р/год) радіаційного зараження, буде проводитись евакуація 
населення в незаражені або слабо заражені райони. Це викликається тим, що 
тривале (протягом декількох діб) перебування людей у захисних спорудах 
пов'язане з серйозними фізичними і психологічними навантаженнями. В 
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цьому випадку необхідно буде швидко і організовано здійснити посадку на 
транспорт, з тим, щоб менше піддаватися опроміненню.  

В усіх випадках перед виходом із сховища (укриття) на заражену 
територію необхідно надягти засоби індивідуального захисту і уточнити у 
коменданта (старшого) захисної споруди напрям найбільш безпечного 
пересування, а також про місцезнаходження медичних формувань і пунктів 
обмивання поблизу шляху пересування. 

При знаходженні населення під час ядерного вибуху поза сховищами 
(укриттями) з метою захисту слід використовувати природні укриття. 

Якщо у місцях, де знаходяться люди, що рухаються до укриття, таких 
сховищ немає, треба повернутися до вибуху спиною, лягти на землю 
обличчям донизу, руки заховати під себе; через 5-12 секунд після вибуху, 
коли мине ударна хвиля, встати і негайно надягти протигаз, респіратор або 
якийсь інший засіб захисту органів дихання (закрити рот і ніс хусткою, 
шарфом або цупкою матерією) з метою виключення потрапляння всередину 
організму радіоактивних речовин, дія ураження яких може бути значною і 
протягом тривалого часу, оскільки виділення їх з організму відбувається 
повільно. 

Знаходження людей на зараженій радіоактивними речовинами 
місцевості поза сховищами (укриттями), не дивлячись на використання 
засобів індивідуального захисту, пов'язане з можливістю небезпечного 
опромінення і, як наслідок цього, розвиток променевої хвороби. Щоб 
попередити важкі наслідки опромінення і послабити прояви променевої 
хвороби в усіх випадках знаходження на зараженій місцевості необхідно 
здійснювати медичну профілактику уражень іонізуючими 
випромінюваннями. 

Більшість протирадіаційних препаратів, що є в наявності, вводиться в 
організм з таким розрахунком, щоб вони встигли потрапити в усі клітини і 
тканини до можливого опромінення людини. Час прийому препаратів 
встановлюється в залежності від способу їх введення в організм: таблеткові 
препарати, наприклад, приймаються за 30-40 хв., препарати, що вводяться 
шляхом ін'єкцій внутрішньо - м`язево за 5 хв. до початку можливого 
опромінення. Застосовувати препарати рекомендується і у випадках, якщо 
людина опроміненню вже піддавалася. 

Протирадіаційні препарати є у спеціальних наборах, що розраховані на 
індивідуальне користування (аптечка АІ-2 та її аналоги, колективні аптечки і 
тощо). 

З метою зменшення можливості ураження радіоактивними речовинами 
на території осередку ураження (в зонах зараження) забороняється 
приймати їжу, пити, палити. 

При виході із осередку ураження необхідно враховувати, що в 
результаті ядерних вибухів виникли руйнування будівель, мереж 
комунального господарства. При цьому окремі елементи будівель можуть 
зруйнуватися через деякий час після вибуху, зокрема від струсів при русі 
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важкого транспорту, тому підходити до будівель треба з найменш 
небезпечної сторони (де немає елементів конструкцій, що загрожують 
падінням). Просуватися вперед треба посередині вулиці з урахуванням 
можливого швидкого відходу у безпечне місце. З метою виключення 
нещасних випадків не можна торкатися електропроводів, оскільки вони 
можуть виявитися під напругою; треба бути обережним у місцях можливого 
загазування. 

В населених пунктах велику небезпеку для людей будуть створювати 
пожежі, що викликані світловим опроміненням ядерного вибуху, вторинними 
факторами після вибуху, а також у результаті застосування противником 
запалювальних речовин. Треба вміти вести боротьбу з пожежами, правильно 
діяти при гасінні їх, щоб не зазнати ушкоджень. 

Після виходу із вогнища ядерного ураження (зони радіоактивного 
зараження) необхідно якомога швидше провести часткову дезактивацію і 
санітарну обробку. 

З метою захисту від дії радіонуклідів необхідно з моменту отримання 
повідомлення про радіоактивне зараження негайно приступити до проведення 
йодної профілактики. Для цієї мети на протязі семи днів кожний день 
приймайте по одній таблетці (0,125 г) йодистого калію і давайте дітям до 2х 
років ¼ таблетки, дітям від 2х до 14 років половину таблетки. Таблетки 
необхідно придбати в аптеці або отримати в лікувально-профілактичному 
закладі в перші години після аварії (катастрофи). Можна використати 
йодистий калій із аптечки індивідуальної АІ-2. Йодну настойку можна 
приготувати самому: три - п’ять крапель розчину йоду на стакан води, дітям 
до двох років одну-дві краплі. 

В подальшому проводиться повна санітарна обробка на помийних 
пунктах (бані, пральні і т.д.) з заміною одягу. 

Перед початком проведення санітарної обробки і після неї необхідно 
пройти дозиметричний контроль. 

При аваріях (катастрофах) на радіаційно небезпечних об’єктах частина 
території області може опинитися в умовах підвищеного радіаційного 
зараження. 

В цій обстановці треба суворо дотримуватися заходів радіаційної 
безпеки і санітарної гігієни. 

Головну небезпеку для людей на такій території, забрудненій 
радіоактивними речовинами, становить внутрішнє опромінювання внаслідок 
потрапляння радіоактивних речовин всередину організму з повітрям, що 
вдихається та при прийомі харчів і води. 

Для захисту органів дихання використовуйте респіратор типу 
“Пелюсток”, респіратори Р2, У2К (для дорослого населення), ватяні марлеві 
пов’язки, маски від пилу ПТМ1 із тканини, а також цивільні протигази.  

Для уникнення ураження шкіряних покровів необхідно 
використовувати плащі з капюшонами, накидки із щільної тканини або 
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поліетиленової плівки, комбінезони, гумове взуття, рукавиці, а при наявності 
і захисний спеціальний одяг.  

 
 
Для попередження або послаблення дії на організм радіоактивних 

речовин та можливого уникнення захворювання променевою хворобою: 
– максимально обмежте перебування на відкритій території, при виході з 

приміщення використовуйте засоби індивідуального захисту (респіратор, 
пов’язку, плащ, гумові чоботи); 

– при знаходженні на відкритій території не роздягайтесь, не сідайте на 
землю, не паліть; 

– перед входом в приміщення взуття вимийте водою або витріть мокрою 
ганчіркою, верхній одяг витрусіть і почистіть вологою щіткою; 

– суворо дотримуйтесь правил особистої гігієни; 
– у всіх приміщеннях, що призначені для перебування людей, кожний день 

робіть вологе вбирання, бажано з використанням миючих засобів; 
– приймайте харчі тільки в закритих приміщеннях, ретельно мийте руки з 

милом перед їжею;  
– воду вживайте тільки з перевірених джерел; 
– сільськогосподарські продукти з індивідуальних господарств, особливо 

молоко, зелень, овочі і фрукти вживайте в їжу тільки за рекомендаціями 
органів охорони здоров’я; 

– виключіть купання в відкритих водоймах до перевірки ступеня їх 
радіоактивного забруднення; 

– не збирайте в лісі ягоди, гриби і квіти. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ САНІТАРНОЇ ОБРОБКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ФОРМУВАНЬ, 
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ТЕХНІКИ І МАЙНА ПРИ ЗАРАЖЕННІ РР, ОР І БЗ. 

Санітарною обробкою називається видалення радіоактивних речовин, 
знешкодження або віддалення отруйних речовин, хвороботворних мікробів і 
токсинів з шкірних покровів людей, а також з надітих індивідуальних засобів 
захисту, одягу та взуття. Вона може бути повною або частковою. 

Часткова санітарна обробка при зараженні радіоактивними 
речовинами проводиться при можливості протягом першої години після 
зараження безпосередньо в зоні радіоактивного зараження і повторюється 
після виходу з неї. 

При зараженні крапельно-рідкими отруйними речовинами та їх 
аерозолями санітарна обробка поводиться негайно. 

При одночасному зараженні радіоактивними, отруйними речовинами і 
бактеріальними засобами в першу чергу знешкоджуються отруйні речовини, 
а після проводяться дії, які передбачені для оброблення при зараженні 
радіоактивними речовинами і бактеріальними засобами.  

Особовий склад сил ЦЗ і населення використовує для проведення 
часткової санітарної обробки індивідуальні протихімічні пакети (ІПП-8 та 
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його аналоги), а також різні підручні засоби. Правила користування пакетом 
ІПП-8 у вигляді інструкції прикладаються до нього. 

Повна санітарна обробка полягає в обмиванні тіла теплою водою з 
милом. При зараженні радіоактивними речовинами повна санітарна обробка 
проводиться в тому випадку, якщо після проведення часткової санітарної 
обробки зараження шкірних покровів та одягу залишається більше 
допустимих величин. Повна санітарна обробка повинна проводитися при 
можливості не пізніше 3-5 годин з моменту зараження: проведення її після 
10-12 годин практично не ефективно.  

При зараженні бактеріальними засобами повній санітарній обробці 
підлягають всі люди, що знаходяться в районі дії бактеріальних засобів, 
незалежно від того, використовувалися засоби захисту і чи проводилася 
часткова санітарна обробка. Заражений одяг підлягає дезинфекції або заміні. 

Для проведення повної санітарної обробки використовуються: 
санітарні пункти обмивання на базі стаціонарних бань, душових павільйонів і 
санпропускників; комплекти санітарної обробки КСО; інфекційно-душеві 
установки ДДА-66, ДДП. 

Комплект санітарної обробки КСО призначається для повної 
санітарної обробки особового складу сил ЦЗ в теплий час року і часткової 
обробки в холодний час року. Комплект працює від автомобілів ГАЗ, ЗІЛ і 
Урал-375. 

Дезінфекційна душова установка ДДА-66 і ДДП призначенні для 
миття людей і дезинфекції (дезінсекції) одягу, взуття і індивідуальних засобів 
захисту в польових умовах. Основні технічні характеристики ДДА-66: 
кількість дезінфекційних камер 2 (1), об’єм однієї камери 1,8 м3 (2,5 м3), 
витрати дизельного палива 21-29 кг/г, дров 60-85 кг/г, ємність котла і 
водонагрівачу 277 л, продуктивність за паром при роботі на рідкому паливі 
315 кг/ч, при роботі на сухих дровах 205 кг/ч, робочий тиск в котлі 4 кгс/см2, 
час розгортання установки: літом 35-40 хв., зимою 50-60 хв., час згортання 
установки 13-15 хв., розрахунок 4 (3) чол. 

Основні технічні характеристики ДДП: кількість дезінфекційних камер 
1, об’єм одної камери 1,4 м3, витрати дизельного палива 15 кг/г, дров 40 кг/г, 
ємність котла 130 л, продуктивність за паром при роботі на рідкому паливі 
150 кг/ч, при роботі на сухих дровах 100 кг/ч, робочий тиск в котлі 4 кгс/см2, 
витрати води при роботі установки 3000 л/г , розрахунок 2 чол. 

Санітарний обмивочний пункт СОП розгортається в містах і 
сільській місцевості на базі бань, душових павільйонів, санпропускників та 
інших приміщень, які здатні для проведення санітарної обробки. 

 Санітарний обмивочний пункт включає: першу роздягальну; другу 
роздягальну; душову; одягальну; санітарний вузол; склад зберігання чистого 
одягу; санітарний пропускник; кімната персоналу. 

 
ДЕЗАКТИВАЦІЯ, ДЕГАЗАЦІЯ І ДЕЗИНФЕКЦІЯ ТЕХНІКИ І ТРАНСПОРТУ МОЖЕ 

БУТИ ЧАСТКОВОЮ І ПОВНОЮ. 
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Часткова дезактивація проводиться з метою зниження ступеню 
зараження техніки і транспорту. Проводиться звичайно після виходу з 
зараженого району, коли дозволяє обстановка. Для її проведення в першу 
чергу використовують підручні засоби, а також розчини для дезактивації і 
дегазаційні комплекти і прилади. 

Повна дезактивація проводиться з метою повного видалення 
радіоактивних речовин з всієї поверхні техніки і транспорту до допустимих 
величин зараження. 

Способи дезактивації техніки і транспорту: 
– змивання радіоактивних речовин розчинами для дезактивації, водою і 

розчинниками з одночасною обробкою зараженої поверхні щітками 
дегазаційних машин і приладів дозволяє знизити зараженість в 50-80 
разів; 

– змивання радіоактивних речовин струменем води під тиском дозволяє 
знизити зараженість в 10-20 разів; 

– видалення радіоактивних речовин переривистим газо-крапельним 
потоком з використанням спеціальної техніки з турбореактивними 
двигунами; 

– видалення радіоактивних речовин обтиранням заражених поверхонь 
тампонами з мотлоху (з клоччя), змоченими розчинами для дезактивації, 
водою або розчинниками; використовується, в основному, для 
внутрішніх поверхонь техніки і транспорту; 

– замітання (змивання) радіоактивного пилу віниками, щітками, мотлохом 
та іншими підручними засобами; використовується, в основному, при 
проведенні часткової дезактивації; 

– видалення радіоактивного пилу методом відсмоктування пилу, 
здійснюється за допомогою спеціальних комплектів (ДК4).  

При частковій дегазації і дезинфекції з використанням дегазаційних 
комплектів насамперед оброблюються ті частини і поверхні техніки і 
транспорту, з якими необхідний контакт при виконанні роботи (поставленої 
задачі). 

Повна дегазація складається з повного знезаражування або видалення 
з всієї поверхні техніки і транспорту отруйних речовин шляхом протирання 
заражених поверхонь розчинами для дегазації; при відсутності їх можуть 
бути використані розчинники і розчини для дезактивації. Для протирання 
використовуються щітки дегазаційних машин, комплектів і приладів або 
мотлох (клоччя). 

 Повна дезинфекція виконується тими же способами, що і дегазація, 
але тільки з використанням активних розчинів для дегазації і дезинфекції. 
Якщо можливо, то доцільно проводити відразу повну, а не часткову 
дезактивацію, дегазацію і дезинфекцію техніки і транспорту. 

Засоби знезаражування техніки і транспорту: авто-розливальна 
станція АРС-12У (АРС-14), комплекти ДК-4, ІДК-1, ДК-3; комунальна, 
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сільськогосподарська, дорожня і будівельна техніка, що здібна для 
використання при виконанні робіт з знезаражування.  

Авторозливна станція призначена для дезактивації, дегазації і 
дезинфекції техніки і транспорту, дегазації і дезинфекції території рідкими 
розчинами, транспортування і тимчасового зберігання рідин, спорядження 
рідинами оболонок, перекачування рідин з однієї тари в іншу.  

АРС-12У представляє собою автомобіль ЗІЛ-157, на якому змонтовано 
спеціальне обладнання, а станція АРС-14 змонтована на шасі автомобіля ЗІЛ-
131. Основні тактико-технічні дані АРС-12У (АРС-14): маса неспорядженої 
машини 6135 (6970) кг; маса рідин, що перевозяться 2500 кг; повна ємність 
цистерни 2600 (2700) л, робоча ємність цистерни 2500 л; час спорядження 
цистерни механічним насосом 8-12 хв., ручним насосом до 45 хв.; потужність 
механічного насосу 300-400 л/хв.; час розгортання (на 4 робочі місця) 68 хв.; 
час згортання 9-15 хв.; число одночасно місць, що обслуговуються: при 
дезактивації струменем води до 5, при дезактивації, дегазації і дезинфекції за 
допомогою брандспойтів до 8; розрахунок 2-3 чол. 

  
МОЖЛИВОСТІ АРС-14 З СПЕЦІАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ТЕХНІКИ І ТРАНСПОРТУ 

ОДНОЮ ЗАРЯДКОЮ 

Найменування техніки 
Дезактивація, одиниць техніки Дегазація 

(дезинфекція) Струменем води Розчином для 
дезактивації 

Техніка на гусеничному ході 23 25 105 (138) 
Вантажні і спеціальні автомобілі 4 33 105 (138) 

 
Автомобільний комплект спеціальної обробки ДК-4 призначається 

для дезактивації, дегазації і дезинфекції автомобільної техніки і включає: 
газорідинний прилад, комплект для дегазації озброєння і обмундирування, 
чотири індивідуальні протихімічні пакети, порошок для дезактивації СФ-2 
(СФ-2У), ЗІП і деталі кріплення, ящик для укладки і транспортування 
комплекту. 

Основні тактико-технічні дані: маса комплекту 32,3 кг, час розгортання 
(згортання) 34 хв., витрати розчину на обробку автомобілів типу ЗІЛ 50-60 л, 
типу ГАЗ - 30-40 л, час на обробку відповідно 40-50 і 30-40 хв., витрати 0,075 
% водяного розчину порошку СФ-2У 1,5 л/хв., максимальне розрідження в 
лінії ежектора 5000 мм вод. ст., температура струменю на виході 55-65 °C. 

Індивідуальний комплект для спеціальної обробки автотракторної 
техніки ІДК-1 призначається для дезактивації, дегазації і дезинфекції 
автотракторної техніки з використанням стисненого повітря від компресору 
автомобіля. Всі частини комплекту вкладаються в сумку з бавовняно-
паперової ткані. Основні технічні дані ІДК-1: робочий тиск при роботі з 
ежекторною насадкою 3-4 кгс/см2, при роботі з ручним насосом 11,2 кгс/см2, 
витрати розчинів при дезактивації (ковпачок з отвором 2 мм без сердечника) 
2 л/хв., при дегазації або дезинфекції (ковпачок з отвором 1,5 мм без 
сердечника) при створені тиску ручним насосом 0,4-0,6 л/хв., а при створені 
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тиску за допомогою пневмосистеми автомобіля 0,5-1,5 л/хв., час розгортання 
3-4 хв., маса (без бідону і насоса) 5 кг. 

Комплект пристосувань до автомобільних водо-, мастило і 
паливозаправників ДК-З призначається для дезактивації, дегазації і 
дезинфекції автотракторної техніки з використанням авто-паливозаправника, 
механізованої автоцистерни АЦМ-4-150 або водомастилозаправника 
(комплект до ВМЗ може бути використаний також для миття особового 
складу). Обробка автотракторної техніки за допомогою комплекту ДК-З може 
виконуватися бензином, гасом, дизельним паливом, водою або розчином для 
дезактивації. Маса комплекту ДК-З 26 кг, час розгортання 5-10 хв., кількість 
одночасно об’єктів, що обробляються, 12. 

Поливальна мийна машина ПМ-130 може використовуватися для 
дезактивації, дегазації і дезинфекції території, споруд і техніки. В обладнанні 
ПМ-130 для цього є три насадки, два пожежних рукава з брандспойтами і 
обладнання для очищення від снігу. Основні тактико-технічні дані ПМ-
130: тип базового шасі ЗІЛ-130, ємність цистерни 6000 л, ширина смуги 
миття до 8 м, ширина смуги поливки до 18 м, ширина смуги підмітання 2,3 м, 
витрати води при митті 1 л, при поливці 0,25 л, робоча швидкість при митті 
(поливі) 20 км/г. 

Мотопомпа М-600 використовується для дезактивації струменем води 
великої техніки, а також для подання води з відкритих джерел води на 
площадки оброблення. Основні тактико-технічні дані М-600: продуктивність 
при напорі 55 м вод. ст. 530 л/хв., висота забору води 5 м, висота нагнітання 
води до 55 м, час розгортання в робочий стан 5 хв., кількість одночасно 
об’єктів для дезактивації 12, розрахунок 1-2 чол. 

Пункт спеціальної обробки ПуСО призначається для проведення 
повної санітарної обробки особового складу і населення, повної дезактивації, 
дегазації і дезинфекції озброєння, техніки, дезактивації і дезинфекції 
обмундирування, одягу, взуття і засобів захисту. Розгортається на 
незараженій місцевості близько або безпосередньо в районі дій сил ЦО, що 
підлягають спеціальній обробці.  

Станція знезаражування транспорту СОТ створюється для 
проведення повного знезаражування техніки і автотранспорту невоєнізованих 
формувань ЦО. СОТ формується на базі автомобільних колон, гаражів, 
міських автогосподарств, станцій технічного обслуговування автомобілів, 
мийних відділень трамвайних і тролейбусних депо. 

Дезактивація одягу, взуття і індивідуальних засобів захисту 
проводиться вибиванням і витрушуванням, миттям або протиранням 
(прогумованих і кожних виробів) водяними розчинами миючих засобів або 
водою, а також стиркою за спеціальними режимами з використанням речовин 
для дезактивації. 

 Дезактивація бавовняно-паперового, суконного і шерстяного одягу і 
в’яленого взуття проводиться витрушуванням і вибиванням, а також чисткою 
щітками. Якщо названими способами ступінь зараження одягу не можливо 
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понизити до допустимих величин, то він підлягає дезактивації шляхом стирки 
за відповідною технологією. 

 Дегазація одягу, взуття і індивідуальних засобів захисту здійснюється 
кип’ятінням, паро-аміачною сумішкою, пранням і провітрюванням.  

 Дегазація кип’ятінням проводиться в бучильних установках БУ-4М 
або інших ємностях для верхнього одягу, шерстяного одягу і головних уборів 
з штучного хутра (шубно-хутрові і шкіряні вироби цим способом проводити 
дегазацію не можливо). 

Дегазація провітрюванням (природна дегазація) може бути 
використана для всіх видів одягу, взуття і індивідуальних засобів захисту, 
особливо в випадках їх зараження отруйними речовинами. Вона проводиться 
при наявності часу і при відсутності інших засобів дегазації. Дегазація 
провітрюванням найбільш швидко проходить в літніх умовах при 
температурі 18-25 °C.  

 Дезинфекція одягу, взуття і індивідуальних засобів захисту 
здійснюється обробкою пароповітряною або пароформаліновою сумішкою, 
кип’ятінням, замочуванням в розчинах для дезинфекції (або протиранням 
ними), пранням.  

 Обробка пароповітряною сумішкою використовується для дезинфекції 
всіх видів одягу і індивідуальних засобів захисту, крім шубно-хутрових, 
шкіряних і валяних виробів, які підлягають обробці пароформаліновою 
сумішкою в відповідності з інструкціями експлуатації дезінфекційно-
душових автомобілів (ДДА) і дезінфекційно-душових причепів (ДДП).  

 Обробка кип’ятінням використовується для дезинфекції виробів з 
бавовняно-паперових тканин і індивідуальних засобів захисту, виготовлених 
з резини і прогумованих тканин. Дезинфекція кип’ятінням проводиться в 
бучильній установці БУ-4М, дезінфекційних бучильниках і в різних 
підручних засобах (баках, котлах, бочках і т. д.). 

 Дезинфекція замочуванням в розчинах для дезинфекції підвергаються 
вироби з бавовняно-паперових тканин і індивідуальні засоби захисту. 
Дезинфекція одягу і індивідуальних засобів захисту, заражених 
вегетативними формами мікробів, проводиться замочуванням в 5%му 
водяному розчині фенолу, лізолу або нафталізолу (при зараженні вірусом 
натуральної віспи концентрація збільшується до 8%), 3%му розчині моно-
хлораміну або в 2,5 %му розчині формальдегіду протягом 1 год. При 
зараженні споровими формами мікробів замочування проводиться в10 %-му 
розчині формальдегіду протягом 2 год. 

Станція знезаражування одягу СОО створюються на базі механічних 
пралень, пралень самообслуговування, фабрик і ательє хімчисток, 
дезінфекційних відділень бань і санітарних пропускників. Призначаються для 
знезаражування одягу і індивідуальних засобів захисту. Заражених 
радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами.  

Розчин для дезактивації приготовляється на основі порошку СФ-2У 
(СФ-2) шляхом розчинення останнього в воді з розрахунку отримання 
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0,15%го розчину (на двадцяти літровий бідон (каністру) 30 г, на сто літрову 
бочку 150 г, на цистерну ємністю 6000 л - 9 кг).  

Розчин для дегазації № 1 представляє собою 5%ий розчин 
гексахлормеламіну (ДТ-6) або 10% розчин дихлораміну (ДТ2, ДТХ2) в 
дихлоретану і призначається для дегазації V-газів, отруйних речовин типу 
іприт і для дезинфекції. Температура замерзання розчину 35 °C. 

 Розчин для дегазації № 2-ащ представляє собою водний розчин 2% 
їдкого натру, 5% моноетаноламіну і 20% аміаку і призначається для дегазації 
отруйних речовин типу зоман. Температура замерзання розчину 40 °C. 

 Розчин для дегазації № 2-бщ представляє собою водний розчин 10% 
їдкого натру і 25% моноетаноламіну; призначається для дегазації отруйних 
речовин типу зоман. Температура замерзання розчину 30 °C. 

 При відсутності розчинів для дегазації № 2-ащ і № 2-бщ для дегазації 
озброєння і техніки, які заражені отруйними речовинами типу зоман, може 
використовуватися 20-25% водяний розчин аміаку або 5-10% водяний розчин 
їдкого натру. 

 Водяна суспензія ДТС ГК використовується в дегазаційних машинах і 
комплектах для дегазації озброєння і техніки, які заражені V-газами і 
іпритом. 

 Водяні кашки ДТС ГК і хлорного вапна використовуються для 
дегазації і дезинфекції грубих металевих, гумових і дерев’яних виробів. 
Кашки готуються шляхом ретельного перемішування двох об’ємів ДТС ГК 
або хлорного вапна з одним об’ємом води. 

 Для дегазації отруйних речовин можуть бути використані 
розчинники: діхлоретан, бензин, гас, дизельне паливо і спирт, а також 0,3% 
водяні розчини миючих порошків СФ-2У, “Дон”, “Ера” і інші. Всі вказані 
розчинники і розчини не знищують отруйні речовини, а тільки сприяють 
змиванню їх з зараженої поверхні. 

 Речовини, які використовуються для виготовлення розчинів для 
дегазації: гексахлормеламін, діхлорамін, діхлоретан, їдкий натр, аміачна 
вода, моноетаноламін, ДТС ГК, хлорне вапно. 

 Для дезинфекції озброєння і техніки використовуються розчини 
формальдегіду, фенолу і його похідні (крезол, лізол і нафтазол); розчини для 
дегазації № 1, № 2-ащ, № 2-бщ; суспензії і кашки ДТС ГК і хлорного вапна; 
водяні розчини порошку СФ-2У (СФ-2). 

 Водні розчини миючих засобів в відношенні до хвороботворних 
мікробів володіють слабкою дією і використовуються тільки для пониження 
засівання мікробами поверхонь і нейтралізації токсинів. 

 Для дезинфекції озброєння і техніки, що заражена вегетативними 
формами мікробів, використовується 3-5 % розчин формальдегіду, 1 %-а 
суспензія ДТС ГК, 2 %-й розчин монохлораміну. 

 Для дезинфекції озброєння і техніки, що заражена споровими 
формами мікробів, найбільш ефективним є 17-20 %-ий водяний розчин 
формальдегіду (формаліну), що тримає 10 % за масою монохлораміну Б. З 
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початку готується 20 % водяний розчин монохлораміну (20 кг монохлораміну 
на 80 л води); суміш ретельно перемішується до повного розчинення 
монохлораміну. Потім перемішуються рівні об’єми отриманого розчину і 
формаліну. 

ПІДСУМОК 
Безпека працівників під час радіаційних аварій і радіаційного 

забруднення місцевості залежить від дотримання встановлених режимів 
радіаційного захисту та виконання заходів радіаційного і хімічного захисту, 
а саме: 
– завчасного накопичення і підтримки в готовності засобів індивідуального 

захисту і приладів дозиметричного та хімічного контролю забезпечення 
зазначеними засобами насамперед особового складу формувань, 
персоналу, радіаційно і хімічно небезпечних об`єктів господарювання і 
населення, яке проживає в зонах небезпечного зараження та навколо них; 

– своєчасного впровадження засобів, способів і методів виявлення, оцінки 
масштабів і наслідків, аварій на радіаційно та хімічно небезпечних 
об`єктах господарювання; 

– створення уніфікованих засобів захисту, приладів і комплектів 
дозиметричного та хімічного контролю; 

– надання населенню можливості прибавити в установленому порядку в 
особисте користування засобів індивідуального захисту і дозиметрів; 

– завчасного пристосування об`єктів побутового обслуговування і 
транспортних підприємств для проведення санітарної обробки людей та 
спеціальної обробки одягу, майна і транспорту; 

– розроблення загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо 
оцінки радіаційної і хімічної обстановки; 

– завчасного створення і використання засобів колективного захисту 
населення від радіаційної і хімічної небезпеки; 

– пристосування наявних засобів колективного захисту від інших видів 
загрози для захисту від радіаційної та хімічної небезпеки. 
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ТЕМА 4. «Правила поведінки працівників при аваріях з 

викидом небезпечних хімічних речовин». 
  
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Вивчити: структуру хімічно небезпечних об’єктів;  

небезпечні хімічні речовини, особливості їх впливу на 
організм людини; правила поведінки та дії працівників 
при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин. 

 
 
ТРИВАЛІСТЬ:    2 год 
ВИД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ :  групове заняття  
МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ:   клас  

 
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ: 

Вступ  
Перше навчальне питання: 
 

«Характеристики основних 
небезпечних хімічних речовин. 
Особливості їх впливу на організм 
людини. Наслідки аварій з викидом 
небезпечних хімічних речовин». 

Друге навчальне питання: «Загальні правила поведінки та дії 
працівників при аваріях з викидом 
небезпечних хімічних речовин». 

Третє навчальне питання: 
 
 

«Проведення заходів з ліквідації 
наслідків аварій з викидом небезпечних 
хімічних речовин. Дегазація приміщень, 
обладнання, виробничої території 
тощо».  

Підсумки  
  

ВСТУП 
На території України розміщено більше 1,5 тис. хімічно небезпечних 

об’єктів; їх діяльність пов’язана з виробництвом, використанням, зберіганням 
і транспортуванням сильнодіючих отруйних речовин, а в зонах їх розміщення 
проживає понад 22,0 млн. чоловік.  

Небезпека функціонування цих суб’єктів господарювання і пов’язана з 
ймовірністю аварійних викидів (виливів) великої кількості небезпечних 
хімічних речовин за межі об’єктів, оскільки на багатьох із них зберігається 3-
15 добовий запас хімічних речовин. Ось чому кожна наступна надзвичайна 
ситуація може бути пов’язана із виливом або викидом в повітря НХР. 
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 Збільшення потенційної небезпеки виникнення, можливі важкі 
наслідки обумовлюють актуальність захисту населення і ліквідації наслідків 
хімічних небезпечних ситуацій на території України. 

 
Перше навчальне питання: «Характеристики основних небезпечних 

хімічних речовин. Особливості їх впливу на 
організм людини. Наслідки аварій з 
викидом небезпечних хімічних речовин». 

Сьогодні на підприємствах України використовуються десятки тисяч 
різних хімічних сполук, причому щорічно ця кількість збільшується на 200-
1000 нових речовин. 

 За ступенем токсичності при інгаляційному (через органи дихання) і 
пероральному (через шлунково-кишковий тракт) шляхах попадання в 
організм хімічні речовини можна розбити на шість груп, а за ступенем дії на 
організм людини на чотири класи . 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА НХР ЗА СТУПЕНЕМ ТОКСИЧНОСТІ 

Клас токсичності ГДК в повітрі, 
мг/м3 

Середні смертельні 
Концентрація 

мг/л 
Доза при внутрішньому 

надходженні, мг/кг 
1 2 3 4 

Надзвичайно токсичні 0,1 <1 <1 
Високо токсичні 0,1- 1 1-5 1-50 
Сильно токсичні 1,1 - 10 6-20 51-500 
Помірно токсичні Теж 21-80 501-5000 
Мало токсичні > - 10 81-160 5001 - 15000 
Практично не токсичні  > - 160 >-15000 

 
КЛАС НЕБЕЗПЕКИ НХР ЗА СТУПЕНЕМ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ 

Клас небезпеки Характеристика класу небезпеки ССК, мг/м3 
1 Речовини надзвичайно небезпечні < 500 
2 Речовини високо небезпечні 501-5000 
3 Речовини помірно небезпечні 5001-50000 
4 Речовини мало небезпечні > 50001 

ССК середня смертельна токсодоза LC50, яка приводить до загибелі 
50% людей або тварин при 24 годинній інгаляційній дії. 

До найбільш небезпечних (надзвичайно і високо токсичних) хімічних 
речовин відносяться: 
– деякі сполуки металів (органічні і неорганічні похідні миш’яку, ртуті, 

кадмію, свинцю, талію, цинку та інших); 
– карбоніли металів (тетракарбоніл нікелю, пентакарбоніл заліза та інші); 
– речовини, що мають ціанисту групу (синильна кислота та її солі, 

бензальдегідціангідрон, нітрили, органічні ізоціанати); 
– сполуки фосфору (фосфорорганічні сполуки, хлорид фосфору, фосфін, 

фосфідин); 
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– фторорганічні сполуки (фтороцтова кислота і її ефіри, фторетанол та 
інші); 

– хлоргідрони (етиленхлоргідрон, епіхлоргідрон); 
– галогени (хлор, бром); 
– інші сполуки (етиленоксид, аліловий спирт, метил бромід, фосген, інші).  

До сильно токсичних хімічних речовин відносяться: 
- мінеральні і органічні кислоти (сірчана, азотна, фосфорна, оцтова, інші); 
- луги (аміак, вапно, їдкий калій та інші);  
- сполуки сірки (діметилсульфат, розчинні сульфіди, сірковуглець, 

розчинні тіоціанати, хлорид і фторид сірки); 
- хлор і бромзаміщені похідні вуглеводню (хлористий і бромистий метил);  
- деякі спирти і альдегіди кислот; 
- органічні і неорганічні нітро і аміносполуки (гідроксиламін, гідрозин, 

анілін, толуїдин, нітробензол, динітрофенол); 
- феноли, крезоли та їх похідні; гетероциклічні сполуки. 

До помірно токсичних, мало токсичних і практично не токсичних 
хімічних речовин, які не представляють собою хімічної небезпеки, 
відноситься вся основна маса хімічних сполук. 

 Необхідно відмітити, що особу групу хімічно небезпечних речовин 
складають пестициди препарати, які призначені для боротьби з шкідниками 
сільськогосподарського виробництва, бур’янами і т.д. Більшість з них дуже 
токсична для людини. За хімічним складом пестициди можна розділити на 
групи: 
– фосфорорганічні сполуки (паратіон, диметоксидихлорвінілфосфат, 

карбофос, хлорофос та інші); 
– карбомати (севін, карботіон та інші); 
– хлорорганічні сполуки (ДДТ, дильдрін, гексахлоран та інші); 
– ртутьорганічні сполуки (метилртуть, ацетат метоксіетилртуті та інші); 
– похідні фенікси оцтової кислоти (2, 4дихлорфеніксоцтова кислота2, 4Д; 

2, 4, 5трихлорфеніксоцтова кислота 2, 4, 5Т); 
– похідні дипиридила (паракват, дикват та інші); 
– органічні нітросполуки (динітроортокрезол ДНОК, динітрофенол ДНФ); 

інші. 
Більшість із вище перерахованих хімічних речовин, у тому числі і 

слабко токсичні (помірно, слабко токсичні і практично не токсичні), можуть 
стати причиною тяжкого ураження людини. Водночас привести до масових 
санітарних втрат в наслідок аварій (катастроф), що супроводжуються 
викидами (виливами) хімічних речовин, можуть не всі хімічні сполуки, 
включаючи навіть надзвичайно, високо і сильно токсичні. 

НХР - це обертання в великих кількостях у промисловості, сільському 
господарстві і на транспорті токсичних хімічних сполук, що можуть при 
руйнуванні (аварії) на об’єктах легко переходити в повітря і викликати масові 
ураження сил цивільної оборони та населення.  

До хімічно небезпечних об’єктів відносяться:  
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– заводи і комбінати хімічних галузей промисловості, а також окремі 
установки і агрегати, які виробляють або використовують НХР;  

– заводи або їх комплекси по переробці нафтопродуктів; 
– виробництва інших галузей промисловості, які використовують НХР; 
– підприємства, які мають на оснащенні холодильні установки, водонапірні 

станції і очисні споруди, які використовують хлор або аміак; 
– транспортні засоби, контейнери і наливні поїзди, автоцистерни, річкові і 

морські танкери, що перевозять хімічні продукти; 
– склади і бази із запасами отрутохімікатів для сільського господарства. 

Хімічні речовини, які можуть викликати масові ураження 
населення, при аваріях з викидом (виливом) в повітря, можна розділити на 
групи:  

перша група речовини з переважною дією удушення: 
– з вираженою дією припікання (хлор, трьох хлористий фосфор, 

оксихлорид фосфору);  
– з слабкою дією припікання (фосген, хлорпікрин, хлорид сірки); 

друга група речовини переважно загальної отруйної дії (окисел 
вуглецю, синильна кислота, динітрофенол, динітроортокрезол, 
етиленхлоргідрин, етиленфторгідрин);  

третя група речовини, які мають дією удушення та загальну отруйну 
дію: 
– з вираженою дією припікання (акрилонітрил); 
– з слабкою дією припікання (сірчаний ангідрид, сірководень, окисли 

азоту); 
четверта група нейротропні отрути, речовини, що діють на генерацію, 

проведення і передачу нервового імпульсу (сірковуглець, фосфорорганічні 
сполуки); 

п’ята група речовини, що мають дію удушення і нейротропну дію 
(аміак); 

шоста група метаболічні отрути (етиленоксид, метилбромид, 
метилхлорид, діметилсульфат); 

сьома група речовини, що порушують обмін речовин (діоксан). 
До речовин з переважною дією удушення відносяться токсичні 

сполуки, для яких головним об’єктом дії на організм є дихальні шляхи. 
Ураження організму при дії речовин удушення умовно розділяють на чотири 
періоди: період контакту з речовиною, період скритої дії, період токсичного 
набряку легенів і період ускладнень. Тривалість кожного періоду 
визначається токсичними властивостями кожної речовини і величиною 
експозиційної дози. При дії пару ряду речовин в високих концентраціях 
можливий швидкий літальний кінець від шокового стану, що викликається 
хімічним опаленням відкритих часток шкіри, слизистих верхніх дихальних 
шляхів і легенів.  

До речовин переважно загальної отруйної дії відносяться сполуки, що 
можуть викликати гостре порушення енергетичного обміну, яке і є у важких 
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випадках причиною гибелі ураженого. Ці речовини можна розділити на 
отрути крові і тканинні отрути. 

До речовин, що мають дію удушення і нейротропну дію, відносяться 
токсичні сполуки, які викликають при інгаляційному ураженні токсичний 
набряк легенів, на фоні якого формується важке ураження нервової системи. 

В основі дії на мозок лежить порушення генерації, проведення і 
передачі нервового імпульсу, який усугубляється станом важкої гіпоксії, що 
викликано порушенням зовнішнього дихання. 

Для зберігання ХНР на складах підприємств використовуються 
наступні головні способи: 

– в резервуарах під високим тиском; 
– в ізотермічних сховищах при тиску, близькому до атмосферного 

(низькотемпературне сховище), або до 1 Па (ізотермічне сховище, при 
цьому використовуються шарові резервуари великої місткості); 

– зберігання при температурі навколишнього середовища в закритих 
ємностях (характерно для високо киплячих рідин). 
Спосіб зберігання ХНР у більшості визначає їх поведінка при аваріях 

(розкриття, пошкодження, руйнування оболонок резервуарів). 
У випадку руйнування оболонки ємності, що зберігала ХНР під 

тиском, і наступного розливу великої кількості речовини в піддон 
(обвалування) його попадання в повітря може здійснюватися на протязі 
тривалого часу. 

У випадку руйнування оболонки ізотермічного сховища і наступного 
розливу великої кількості ХНР в піддон (обвалування) випарування за 
рахунок різниці пружності насиченого пару ХНР в ємності і парціального 
тиску в повітрі у зв’язку з малим надмірним тиском майже не спостерігається. 
Для даного типу ємностей характерні періоди нестаціонарного і 
стаціонарного випаровування ХНР. Формування первинної хмари 
здійснюється за рахунок тепла піддону (обвалування), зміною 
теплоутримання рідини і притоку тепла від навколишнього повітря. При 
цьому кількість речовини, що переходить в первинну хмару, як правило, не 
перевищує 3-5 % при температурі навколишнього повітря 25-30 °C. 

 
Друге навчальне питання: «Загальні правила поведінки та дії 

працівників при аваріях з викидом 
небезпечних хімічних речовин». 

 
Особливістю хімічно небезпечних аварій є висока швидкість 

формування і дії вражаючих факторів, що викликає необхідність прийняття 
оперативних мір захисту населення. В зв’язку  з цим захист населення від 
НХР організовується по можливості завчасно, а при виникненні аварій 
проводиться в мінімально можливі терміни. 
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Захист від НХР представляє собою комплекс заходів, що здійснюються 
в цілях виключення або максимального послаблення ураження населення, 
збереження його працездатності.  

 
Комплекс заходів по захисту населення від НХР включає: 

– інженерно - технічні заходи по зберіганню і використанню НХР; 
– підготовку сил і засобів для ліквідації хімічно небезпечних аварій; 
– навчання їх порядку і правилам поведінки в умовах виникнення аварії; 
– забезпечення засобами індивідуального і колективного захисту; 
– забезпечення безпеки людей і використання засобів індивідуального і 

колективного  захисту; 
– повсягдений хімічний контроль; 
– прогнозування зон можливого хімічного зараження; 
– попередження (оповіщення) про безпосередню загрозу ураження НХР; 
– тимчасову евакуацію населення з небезпечних районів; 
– хімічну розвідку району аварії; 
– пошук і надання медичної допомоги ураженим; 
– локалізацію та ліквідування наслідків аварії. 

Об’єм і порядок здійснення заходів по захисту населення в багатьох 
випадках залежить від конкретної обстановки , яка може скластися в 
результаті ХН аварії, наявності часу, сил і засобів для здійснення заходів по 
захисту та інших факторів. 

Великі хімічні аварії, особливо з викидом НХР, здатні нанести значні 
збитки суб’єктам господарювання і призвести до людських жертв. 

В зв’язку з цим захист населення від НХР організується і здійснюється 
на декількох рівнях. На сам перед захист від НХР організовується і 
здійснюється безпосередньо на хімічних небезпечних об’єктах, де головна 
увага приділяється по попередженню можливих аварій. 

Всі міроприємства відображаються в планах ліквідаціі аварійних 
ситуацій об’єкта від НХР. 

План складається з декількох розділів і визначає підготовку об’єкта до 
захисту від НХР і порядок ліквідації наслідків аварії. 

В розділі організаційних міроприємств плану захисту від НХР 
відображаються: 
– характеристика об’єкта, його структурних підрозділів. 
– оцінка можливої обстановки на об’єкті у випадку виникнення аварії; 
– організація виявлення і контролю хімічної обстановки на об’єкті в 

повсякденних умовах і при аварії, порядок підтримання сил і засобів 
хімічної розвідки і хімічного контролю в постійній готовності; 

– організація оповіщення персоналу об’єкта населення, що проживає 
поблизу об’єкта; 

– організація укриття персоналу об’єкта в захисних спорудах, що є на 
об’єкті, порядок підтримання їх в постійній готовності до укриття 
людей; 
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– організація евакуації; 
– порядок оснащення і застосування формувань ЦЗ об’єкта для ліквідації 

наслідків аварії; 
– організація очеплення осередку ураження, порядок надання медичної 

допомоги; 
– організація системи управління; 
– організація забезпечення засобами індивідуального захисту, порядок їх 

накопичення і зберігання; 
– організація транспортного, енергетичного і матеріально-технічного 

забезпечення робіт по ліквідації наслідків аварії. 
Загальні правила поведінки та дії працівників при аваріях з викидом 

НХР. 
Територія, що потрапила під  вплив небезпечних хімічних речовин, в 

результаті якої виникли або можуть виникнути ураження людей, тварин або 
рослин, є зоною хімічного ураження. 

На зараженій НХР території треба рухатися швидко, але не бігти і не 
піднімати пил. Не можна прислонятися до будинків і торкатись навколишніх 
предметів (вони можуть бути заражені).  

На зараженій території забороняється знімати протигази і інші засоби 
захисту. В тих випадках, коли невідомо, заражена місцевість або ні, краще 
діяти так, нібито вона заражена. 

Особлива обережність повинна виявлятися при русі по зараженій 
території через парки, сади, городи і поля. На листі і гілках рослин можуть 
знаходитися осівші краплі отруйних речовин, при дотику до них можна 
заразити одяг і взуття, що може призвести до ураження. 

По можливості слід уникати руху байраками і лощинами, через луги і 
болота, в цих місцях можлива тривала стійкість парів отруйних речовин. В 
містах пари хімічних небезпечних речовин можуть застоюваться в замкнених 
кварталах, парках, а також в під'їздах і на горищах будинків. Заражена хмара 
в місті розповсюджується на найбільші відстані по вулицям, тунелям, 
трубопроводам. 

Після виходу з зони хімічного ураження необхідно швидше проводити 
повну санітарну обробку. Якщо це не можливо зробити швидко, проводиться 
часткова спеціальна та  санітарна обробка. 

 
Третє навчальне питання: «Проведення заходів з ліквідації наслідків 

аварій з викидом небезпечних хімічних 
речовин. Дегазація приміщень, 
обладнання, виробничої території 
тощо».  

 
Ліквідація наслідків хімічних небезпечних аварій включає в себе 

комплекс заходів, що проводяться в короткий термін з метою надання 
допомоги постраждалому населенню в районі аварії, недопущення подальших 
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втрат, а також поновлення життєдіяльності населених пунктів, 
функціонування об’єктів господарювання. 

Комплекс заходів по ліквідації наслідків хімічно небезпечних аварій 
включає: 
– прогнозування можливих наслідків ХН аварій; 
– виявлення і оцінку наслідків ХН аварій; 
– здійснення рятувальних та інших невідкладних робіт; 
– ліквідацію хімічного зараження; 
– проведення спеціальної обробки техніки і санітарної обробки людей; 
– надання медичної допомоги ураженим. 

Прогнозування можливих наслідків ХН аварій здійснюється 
розрахунково-аналітичними групами. Отримані дані використовуються для 
прийняття негайних мір захисту населення, організації виявлення наслідків 
аварії, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. 

Виявлення наслідків аварії здійснюється проведенням хімічної і 
інженерної розвідки. Склад сил і засобів, що застосовується для виконання 
завдань розвідки, залежить від характеру і її масштабів. Дані розвідки 
збираються  в штабі керівництва ліквідацією аварії. На їх основі проводиться 
оцінка наслідків аварії, розробляється план їх ліквідації.  

Рятувальні і інші невідкладні роботи проводяться з метою рятування 
людей і надання допомоги ураженим, локалізації і усунення аварійних 
ушкоджень, здійснення умов для послідуючого проведення робіт з ліквідації 
наслідків аварії. 

Ліквідація хімічного зараження проводиться шляхом дегазації 
обладнання, будівель, споруд і місцевості в районі аварії, заражених НХР, і 
здійснюється з метою зниження ступеню їх зараження і виключення 
ураження людей. 

Спеціальна обробка техніки і санітарна обробка людей проводиться на 
виході з зон зараження і здійснюється з метою попередження ураження 
людей. 

Медична допомога ураженому населенню надається з метою 
зменшення загрози їхньому здоров’ю, послаблення дії ХНР. 

Спеціальна обробка – складова частина ліквідації наслідків 
радіаційного, хімічного, бактеріологічного забруднення і проводиться з 
метою відновлення готовності техніки, транспорту і особового складу 
формувань до виконання своїх завдань з проведення рятувальних робіт. 

Спеціальна обробка включає:  
– санітарну обробку особового складу; 
– дезактивацію; 
– дегазацію; 
– дезінфекцію. 

Санітарна обробка – видалення з особового складу радіоактивних та 
отруйних речовин і бактеріологічних засобів. 
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Дезактивація – знищення радіоактивних речовин із забруднених 
поверхонь до допустимих розмірів  зараження, безпечних для людини. 

Дегазація – знешкодження забруднених об’єктів шляхом руйнування 
(нейтралізації) чи знищення отруйних речовин. 

Дезінфекція – знищення заразних мікробів і руйнування токсинів на 
об’єктах, які були заражені.  

Дезінсекція – знищення комах і кліщів. 
Дератизація – знищення гризунів. 
Залежно від обставин, часу, засобів спеціальна обробка поділяється на 

часткову і повну. 
Часткова спеціальна обробка проводиться силами особового складу 

формувань і населення самостійно.  
Повна спеціальна обробка проводиться силами штатних 

невоєнізованих формувань. 
Для безпосереднього ведення робіт створюються невоєнізовані 

формування:  
– збірні загони (команди, групи) РХЗ; 
– команди, групи знезараження; 
– санітарні обмивальні пункти (СОП) (на базі лазні); 
– станції знезараження одягу (ССО) (на базі пралень, фабрик хімічної 

чистки); 
– станція обеззараження транспорту (СОТ) (на базі мийних). 

Дезактивація. Техніка, майно, одяг, місцевість, продукти харчування, 
вода, які забрудненні радіоактивними речовинами підлягають дезактивації. 
При часткові дезактивації техніки та одягу видаляють радіоактивні речовини 
з усієї поверхні методом обмітання чи обтирання. 

Повна дезактивація здійснюється наступними методами: 
– змивання РР дезактивуючим розчином, водою і розчинниками з 

одночасною обробкою забрудненої поверхні щітками дегазаційних 
машин і приладів; 

– змивання РР струменем води під тиском; 
– знищення РР газо крапельним потоком; 
– знищення РР витиранням забрудненої поверхні тампонами, які змочені у 

дезактивуючому розчині, водою і розчинниками;  
– змітання радіоактивного пилу віниками, щітками тощо; 
– знищення радіоактивного пилу методом пороху відсмоктування. 

Метод дезактивації вибирається відповідно до виду забруднення. Суть 
дезактивації, таким чином, полягає у відриванні радіоактивних частин від 
поверхні та видалення їх з оброблених об’єктів. 

Вибір способів і прийомів дезактивації, порядку їх проведення 
залежить, перш за все, від виду, природи і характеру зараження, а також від 
наявності необхідних засобів і часу. 

Роботи по дезактивації територій і споруд проводять у тих випадках, 
коли їх зараження буде являти собою безпосередню небезпеку для людей і 
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коли ці роботи дають значний виграш у часі у порівнянні із тим, який буде 
вимагатися для природної дезактивації. 

При дезактивації території застосовують наступні способи 
дезактивації: 
– змивання радіоактивних речовин з доріг і площ, що мають тверде 

покриття, струменем води під тиском за допомогою поливомиючих, 
пожежних, спеціальних машин, мотопомп та інших агрегатів, що 
забезпечують подачу води; 

– видалення радіоактивних речовин підмітанням за допомогою 
підмітально-прибиральних і вакуумних машин, а з невеликих ділянок 
місцевості із твердим покриттям -  віником; 

– зрізання шару зараженого ґрунту або снігу за допомогою бульдозерів, 
скреперів, грейдерів, шляхоукладчиків, видалення шару ґрунту за 
допомогою снігоочищувачів; 

– переорювання або перекопування зараженої поверхні за допомогою 
тракторних плугів або лопат; 

– засипка зараженої поверхні шаром (6-8 см) незараженої землі, гравієм або 
щебенем. 

– Роботи з дезактивації територій організуються з таким розрахунком, щоб 
технічні засоби знезараження мали широкий фронт робіт (великі площі, 
проїзди, проходи). Ділянки місцевості, де застосовувати машини не 
зручно, обробляють вручну, використовуючи прилади ручної дії, а також 
лопати, тачки, носилки тощо. 

Серед способів дезактивації споруд головне місце відводиться 
обробці струменями води під тиском. Обливання починається з даху і 
ведеться з верху вниз. Особливо старанно обливається вікна, двері, карнизи і 
нижні поверхи будинку. 

Ефективність цього способу збільшується, якщо одночасно протирати 
заражену поверхню щітками. Інші способи дезактивації (обробка миючими 
розчинами, застосування промислових пилососів на об'єктах народного 
господарства, піщана струменева обробка) можна вважати допоміжними, 
оскільки їх використовують при проведенні невеликих за обсягом робіт. 

Дезактивація внутрішніх приміщень і робочих місць проводиться за 
допомогою обливання дезактивуючим розчином, водою, обмітанням мітлами 
і щітками, а також протиранням. Починати дезактивацію слід зі стелі. Стелю, 
стіни, майно протирають вологими ганчірками, підлога миється теплою 
водою з милом або 2-3% содовим розчином. 

Спосіб дезактивації зрізанням шару забрудненого ґрунту (снігу) 
забезпечує досить високу ефективність при використанні дорожньої техніки 
(грейдери, бульдозери). Але наявність великої кількості ґрунту, який 
необхідно видалити, і тривалий час, що витрачається на це, знижують 
загальну ефективність робіт.  

Безперешкодно дезактивацію можна проводити на рівній поверхні, що 
вільна від сторонніх предметів і рослинності, особливо якщо ґрунт не надто 
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твердий і не дуже сильно зволожений. Ґрунт видаляють на глибину 6-10 см, а 
заражені ділянки, що залишилися (нерівності і тріщини), очищують ручним 
способом. З техніки народного господарства для здійснення цього способу 
дезактивації можна використовувати автоскрепери, автогрейдери, 
бульдозери. 

Робота гусеничних бульдозерів при дезактивації полягає у зрізуванні 
ґрунту і у зсуванні його до межі   ділянки, що обробляється. Заражений ґрунт 
зрізується на глибину 10-15 см з розрахунком, щоб не проминути заглиблені 
місця. 

Переорювання зараженої території  призводить  до утворення 
поверхні із зараженої землі підґрунтового шару. Але шар ґрунту 16-20 см, під 
яким опинилися радіоактивні речовини, не забезпечує потрібного захисту для 
людини, що знаходиться на зораному ґрунті, оранку необхідно здійснювати 
на глибину не менше як 30 см. 

Виконання робіт по дезактивації території у зимових умовах 
ускладнене унаслідок низьких температур, наявності снігу і льоду, що 
перешкоджає видаленню радіоактивних частинок. 

Радіоактивні частинки можуть знаходитися у шарі льоду, під сніговим 
покривом, або бути змішаними із снігом, і у кожному випадку треба 
правильно вибрати найбільш придатний спосіб дезактивації. 

При товщині снігового покриву, що не перевищує 5-6 см, вибір способу 
дезактивації не залежить від місцезнаходження радіоактивних частинок у 
сніговому покриві. У цьому випадку можна ефективно використовувати 
підмітально-прибиральні та поливально-миючі машини із снігоочисним 
обладнанням (плуг і циліндрична щітка). Можливе змивання снігу сильним 
струменем води у тих місцях, де поверхня має достатній ухил і дренаж для 
того, щоб потоки стікаючої води не встигли замерзнути.  

 
ДЕЗАКТИВАЦІЯ ТЕХНІКИ І ТРАНСПОРТУ МОЖЕ БУТИ ЧАСТКОВОЮ І ПОВНОЮ. 

Часткова дезактивація проводиться з метою зниження ступеню 
зараження техніки і транспорту. Проводиться звичайно після виходу з 
зараженого району, коли позволяє обстановка. Для її проведення в першу 
чергу використовують підручні засоби, а також розчини для дезактивації, 
комплекти і прибори. 

Повна дезактивація проводиться з метою повного видалення 
радіоактивних речовин з всієї поверхні техніки і транспорту до допустимих 
величин зараження. 

Одяг, взуття звичайно заражаються в момент випадіння радіоактивних 
речовин із хмари ядерного вибуху і при дії людей на зараженій місцевості або 
зараження місцевості речовинами. У випадку випадіння радіоактивних і 
отруйних речовин з дощем можливе більш сильне зараження одягу і взуття. 

Тому заражений одяг може являти певну небезпеку для людей і 
підлягає дезактивації. 
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Існує багато засобів дезактивації одягу і взуття. Однак, не всі вони 
рівноцінні. При виборі способу дезактивації керуються не лише загальними 
умовами (наявністю часу, засобів), але й враховують характер і ступінь 
зараження, а також особливості і якість матеріалів, з яких виготовлений одяг, 
взуття. Дегазація одягу, взуття може бути часткова і повна. При проведенні 
особовим складом формувань і населенням часткової санітарної обробки 
одночасно здійснюється, як вже зазначалося, часткова дезактивація одягу, 
взуття і засобів індивідуального захисту. В суху погоду при знаходженні в 
заражених районах і при виході з них особовий склад формувань і населення 
проводять часткову дезактивацію одягу, взуття і засобів індивідуального 
захисту якомога частіше. Якщо часткова дезактивація проводиться в зоні 
зараження, то одяг, взуття і засоби індивідуального захисту не знімають. 
Після виходу в незаражений район їх знімають і проводять дезактивацію у 
надягнутому респіраторі (протигазі). 

 Часткова дезактивація одягу,  взуття і засобів індивідуального 
захисту полягає у тому, що людина сама видаляє радіоактивні речовини з 
предметів, що дезактивуються. Одяг, взуття і засоби індивідуального захисту 
розвішують на сучках дерев, кущах, мотузках і ретельно протягом 20-30 
хвилин обмітають віником, чистять щітками або вибивають палицями. Цьому 
способу дезактивації можна піддати всі види одягу і взуття, за винятком 
виробів із гуми, прогумованих матеріалів, синтетичних плівок і шкіри, які 
протирають ганчір'ям, змоченим водою, або дезактивуючим розчином.  

Якщо обробка здійснюється у літній час, одяг і засоби захисту шкіри 
можна прополоскати у незараженому водоймищі. Якщо після обробки 
залишкова зараженість одягу, взуття і засобів індивідуального захисту 
залишається вищою за допустиму, то проводиться додаткова обробка на 
майданчиках дезактивації, що розгортаються поблизу санітарно-обмивочних 
пунктів або майданчиків санітарної обробки, де особовий склад буде 
проходити повну санітарну обробку. 

При дезактивації способами, що викликають пилоутворення, люди 
повинні мати гумові рукавички, респіратор або протигаз. Якщо вказані засоби 
захисту органів дихання відсутні, на обличчя надягають багатошарову 
марлеву або тканинну пов'язку. Поверх одягу надягають халат або 
комбінезон, на ноги - гумові чоботи. 

Не завжди простішими засобами і способами можна дезактивувати 
одяг і засоби індивідуального захисту до припустимих величин зараження, 
особливо цього складно досягти при зараженні радіоактивними речовинами 
вогкого або замасленого одягу. Якщо погодні умови дозволяють, мокрий одяг 
висушують, а потім дезактивують. Одяг, не дезактивований до припустимого 
ступеню зараження, закладається на природну дезактивацію в склад 
зараженого майна або відправляється на станції знезараження одягу, де він 
підлягає пранню за спеціальними режимами або обробці органічними 
розчинниками. 
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Дегазація може проводитися хімічним, фізико-хімічним і фізичним 
способами.  

Хімічний спосіб базується на взаємодії хімічних речовин з отруйними 
речовинами, внаслідок чого утворюються нетоксичні речовини. Цей спосіб 
дегазації здійснюється протиранням зараженої поверхні дегазаційними 
розчинами або обробкою їх водними кашками ДТС ГК (хлорне вапно). При 
відсутності штатних дегазаційних речовин можна використовувати 
промислові відходи, які містять у собі речовини лугової та окислювально-
хлоруючої дії. 

Відходи, які містять речовини лугового характеру створюються:   
– при очищенні нафтопродуктів; 
– при обробці вовни, льону, бавовни, віскози; 
– при митті склянок з-під пива, вина і безалкогольних напоїв; 
– при обезжиренні металевих поверхонь; 
– при переробці целюлози та інших підприємствах хімічної промисловості. 

Лужність відходів можливо встановити за допомогою лакмусового 
паперу (синіє), або у результаті лабораторного аналізу. Відходи, які мають у 
своєму складі речовини окислювальної та окислювально-хлоруючої дії 
створюються: 
– при відбілюванні бавовняних і шпатель них тканин; 
– відбілюванні целюлози; 
– виробництві хлору, азотно-тукових добрив. Лакмусовий папір у них 

червоніє. 
Фізико-хімічний спосіб заснований на змиванні ОР із забрудненої 

поверхні за допомогою мийних речовин або розчинників. Для цього 
використовуються порошки „Дом”, „Єва” та інші мийні засоби у вигляді 
водного розчину (влітку) або розчину в аміачній воді (взимку). 

При дегазації розчинниками ОР не знешкоджуються, а розчиняються і 
видаляються із зараженої поверхні разом з розчинником. Розчинниками 
можуть бути – бензин, гас, дизельне пальне, дихлоретан, спирт. 

Фізичний спосіб заснований на випаровуванні ОР із зараженої 
поверхні і частковим їх розкладанням під дією високотемпературного 
газового потоку. Проводиться за допомогою теплових машин. 

 
ДЕГАЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ МОЖЕ ПРОВОДИТИСЯ ХІМІЧНИМ АБО МЕХАНІЧНИМ 

СПОСОБОМ. 
Хімічний спосіб здійснюється поливанням дегазаційними речовинами 

або розсипанням сухих дегазуючих речовин за допомогою шляхових машин. 
Дегазацію доріг, вулиць, площ роблять рідкими розчинами, а також 

сухим хлорним вапном чи порошком гіпохлоріту  кальцію, розсипаючи їх на 
попередньо змочену поверхню. 

Невеликі вертикальні і важкодоступні поверхні обробляють ранцевими 
обприскувачами 
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Механічний спосіб – зрізання та видалення верхнього шару за 
допомогою бульдозерів, грейдерів на глибину 7-8 см, а снігу до 20 см, або 
нейтралізації забрудненої поверхні з використанням покриття із соломи, 
очерету, дошки тощо. 

Дегазація території з твердим покриттям, зараженої шкірнонаривними і 
нервово-паралітичними ОР, проводиться обробкою розчином хлорного вапна. 

Одяг, заражений ОР, відправляють для дегазації в механічні пральні. 
Взуття   протирають   кашкою   хлорного    вапна чи гіпохлоріту    

кальцію,   які   потім   змивають. 
 Дезінфекція може проводитися хімічним, фізичним, механічним та 

комбінованим способами. 
Хімічний спосіб – знищення хвороботворних мікробів і руйнування 

токсинів дезінфікуючими речовинами – основний спосіб дезінфекції.  
Основними дезінфекційними розчинами є: 

 2—5 % прояснений розчин хлорного вапна, 
 3—5 % розчин формальдегіду, 
 5% розчин лізолу, 
 5—10 % водяний розчин нафта лізолу. 
З метою установлення виду збудника захворювання беруть проби. 

Аналіз їх проводять у лабораторії. 
Фізичний спосіб дезінфекції – кип’ятіння білизни, посуду та інших 

речей. Використовується в основному при кишкових інфекціях. 
Посуд і вироби з бавовняних тканин кип'ятять із содою протягом двох 

годин. Одяг і вироби з тканин, який не можна кип'ятити, пропрасовують гарячою 
праскою. 

Постільні приналежності, одяг і взуття інфекційних хворих 
направляють у дезінфекційні камери. 

У приміщеннях, де знаходилися інфекційні хворі, проводять повну 
дезінфекцію. Спочатку обробляють стеля, стіни, потім тверді меблі і підлогу. 

По закінченні дезінфекції усі використані матеріали (дрантя, клоччя) 
пересипають хлорним вапном чи заливають дезінфікуючими розчинами 

Механічний спосіб здійснюється такими ж методами, що і дегазація та 
передбачає видалення зараженого ґрунту або використання мастил. 

Своєчасно проведена часткова або повна спеціальна обробка відновлює 
готовність техніки, транспорту і особового складу формувань до виконання 
своїх завдань з проведення рятувальних робіт.   

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЧАСТКОВОЇ І ПОВНОЇ САНІТАРНОЇ  ОБРОБКИ 
Санітарною обробкою називається видалення радіоактивних речовин, 

знешкодження або видалення отруйних речовин, хвороботворних мікробів і 
токсинів з шкірних покровів людей, а також з надітих індивідуальних засобів 
захисту, одягу та взуття. Вона може бути повною або частковою. 

Часткова санітарна обробка проводиться особовим складом 
формувань, робітниками, службовцями об’єктів, населенням в усіх випадках, 
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коли встановлений факт радіоактивного, хімічного або біологічного 
забруднення. 

Вона може проводитися багаторазово, без зупинки виконання завдання, 
за розпорядженням командира (начальника), а населенням – самостійно. 

При зараженні РР обробка містить у собі механічне видалення РР з 
відкритих частин тіла, зі слизистих оболонок очей, носа, ротової порожнини, 
одягу, спорядження і одягнутих засобів індивідуального захисту. Вона 
проводиться після зараження і повторюється після виходу із зони зараження. 

Коли дозволяють обставини, спорядження та одяг знімають, старанно 
протирають підручними засобами, а потім витрушують. Знімати та одягати 
одяг треба так, щоб відкриті частини тіла не торкалися до зовнішньої 
забрудненої поверхні. Для проведення часткової санітарної обробки 
використовують Індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8 (ІПП-9, ІПП-
10) призначений для дегазації шкірних покривів людини (обличчя, шиї, рук), 
окремих ділянок одягу (коміра, обшлагів, рукавів) і лицьової частини 
протигаза, заражених краплями ОР.  

Замість ІПП можна також користуватися 3% розчином перекису водню, 
та 3% їдкого натрію (при відсутності їдкого натрію, його можна замінити 
силікатним клеєм у тій же кількості). 

У жодному випадку не можна користуватися для часткової санітарної 
обробки шкіри розчинниками (дихлоретан, бензин, спирт), оскільки це 
посилить важкість ураження (ОР розчиняється у розчинниках, розподіляється 
на більшій площі, значно легше проходять крізь шкіру). 

При зараженні отруйними речовинами – ПСО проводиться після 
часткової санітарної обробки, при першій можливості особовий склад 
піддається повній санітарній обробці. 

При зараженні бактеріальними засобами ПСО піддається весь 
особистий склад незалежно від засобів захисту і проведення часткової 
санітарної обробки. ПСО заключається в обеззараженні дезінфікуючими 
розчинами відкритих частин тіла з миттям теплою водою з милом.  

Заражене спорядження і обмундирування піддається дезінфекції або 
заміняється. ПСО проводиться на санітарних обмивочних пунктах (СОП), які 
створюються на базі бань, санпропускників, душових або на пунктах 
спеціальної обробки. 

Одночасно з повною санітарною обробкою проводиться обеззараження 
одягу, взуття і ЗІЗ на станціях обеззараження одягу (СОО) або на площадках 
обеззараження одягу.  

Для проведення санітарної обробки, заміни зараженого 
обмундирування і спорядження знезараженим, а також для дезінфекції 
обмундирування, взуття, спорядження і ЗІЗ розгортається„ майданчик 
санітарної обробки особового складу”, яка входить в склад пункту 
спеціальної обробки. 

Повна санітарна обробка заключається в обливанні тіла теплою 
водою з милом. При зараженні радіоактивними речовинами повна санітарна 
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обробка проводиться у тому випадку, якщо після проведення часткової 
санітарної обробки зараження шкіряних покривів та одягу залишається 
більше допустимих величин. 

Повна санітарна обробка повинна проводитися при можливості не 
пізніше 3-5 годин з моменту зараження, проведення її після 10-12 годин 
практично не ефективно.  

При зараженні бактеріальними засобами повній санітарній обробці 
підлягають всі люди, що знаходяться в районі дії бактеріальних засобів, 
незалежно від того, використовувалися засоби захисту і чи приводилася 
часткова санітарна обробка. Заражений одяг підлягає дезінфекції або заміні. 

Для проведення повної санітарної обробки використовуються: 
санітарні пункти обливання на базі стаціонарних лазень, душових павільйонів 
і санпропускників; комплекти санітарної обробки КСО; дезінфекційно-душеві 
комплекси Декон-Каб-100, Декон-Каб-200; 

Санітарний обмивочний пункт СОП розгортається в містах і 
сільській місцевості на базі бань, душових павільйонів, санпропускників та 
інших приміщень, які придатні для проведення санітарної обробки. 

Пропускна здатність СОП, що має 10 душових сіток – 1600 чол. за 
добу при роботі 20 годин. На одного чоловіка витрачається 30 г мила і 30-35 л 
води, що нагріта до температури 38-40оС. 

Засоби для проведення часткової і повної спеціальної обробки. 
Спеціальна обробка проводиться різними технічними засобами з 

використанням рецептур (розчинів) і місцевих матеріалів. 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРИ ДЕГАЗАЦІЇ, ДЕЗАКТИВАЦІЇ  І  ДЕЗІНФЕКЦІЇ КВАРТИРИ 
Перше, що необхідно твердо засвоїти і строго виконувати при 

проведенні робіт зі знезаражування робочого місця, квартири (будинку) і 
інших об'єктів у випадку їхнього зараження радіоактивними, отруйними 
речовинами і бактеріальними засобами — проводити ці роботи обов'язково в 
засобах індивідуального захисту. Варто використовувати не тільки засоби 
захисту органів дихання, але також і засобу захисту шкіри — прогумовані 
фартухи, гумові чоботи і гумові рукавички. 

При зараженні робочого місця і внутрішніх приміщень квартири 
(будинку) радіоактивними речовинами необхідно провести їхню 
дезактивацію: обмести предмети робочого місця, стелі і стіни приміщення 
щітками (віниками) і протерти їх вологими ганчірками; у приміщенні, крім 
того, обмести і протерти столи, шафи, стільці. М'які меблі варто 
обробляти спочатку пилососом, а потім вологою ганчіркою. Після цього в 
приміщенні треба вимити підлогу (водою з милом). 

Дезактивацію зовнішніх поверхонь приміщень можна проводити за 
допомогою струменя води. Для запобігання від улучення зараженої води у 
внутрішні приміщення необхідно закрити в них двері, вікна, кватирки й інші 
отвори. 

При проведенні дезактивації житлових приміщень обов'язково виникне 
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необхідність дезактивації продуктів харчування, що зберігаються в них. Якщо 
продукти харчування зберігаються в герметичній тарі (скляної, металевої), то 
вони можуть бути використані після ретельної обмивки тари. У випадку 
м'якого упакування продуктів харчування проводиться спочатку обмітання 
упакування чи віником щіткою, а потім після легкого зволоження 
(обприскування водою) і нетривалого (10-15 хв.) просихання упакування, 
вміст її перекладають (пересипають совками) у чисту тару. 

Продукти харчування, що зберігаються в негерметичній тарі (м'ясо, 
сир, вершкове масло, маргарин, сир), дезактивується шляхом зняття ножем 
(дротом) зараженого шару товщиною не менш 2-3 мм. Дезактивацію таких 
продуктів, як риба, овочі і фрукти, можна вести шляхом багаторазового 
обмивання струменем води і зрізанням верхнього шару. Картопля, морква та 
інші коренеплоди будуть придатні до вживання, якщо їх ретельно вимити, 
очистити і зварити 

Молоко, заражене радіоактивними речовинами, переробляється в масло 
чи сир (необхідний час для природного спаду радіоактивності). Рідкі 
продукти (наприклад, олію) дезактивують шляхом відстоювання чи 
фільтрації. Відстоювання звичайне триває 3-5 діб, після цього зливають 
верхній шар продукту, що і вживають у їжу 

Воду в домашніх умовах можна дезактивувати фільтрацією чи 
відстоюванням. 

Колодязі дезактивуються шляхом багаторазового відкачування з них 
води і видалення ґрунту з дна, зруб колодязя обмивається водою. Доцільно 
також дезактивувати прилягаючу до колодязя ділянку місцевості в радіусі 15-
20 м, це можна робити шляхом зняття верхнього шару ґрунту (на глибину 5-
10 см) і насипати замість нього шару чистого піску 

Необхідно проводити перевірку повноти дезактивації продуктів 
харчування і води, роблять це звичайно за допомогою дозиметричних 
приладів. Добре буде, якщо проби продуктів харчування і води пройдуть 
перевірку в лабораторії ЦЗ або на санітарно-епідеміологічній станції. Якщо в 
результаті перевірки виявиться, що зараження продовжує перевищувати 
допустимі норми, процес дезактивації продуктів харчування і води 
повторюється. 

Продукти харчування, заражені радіоактивними речовинами, не 
знищуються. При неможливості швидкої дезактивації їх розглянутими вище 
способами вони складуються для природної дезактивації 

 При зараженні робочого місця і квартири (будинку) отруйними  
речовинами чи бактеріальними засобами необхідно проводити їх відповідно 
дегазацію і дезінфекцію. Для цього можна використовувати різні дегазуючи і 
дезінфікуючі речовини — хлорне вапно, хлорамін, луги, формалін, лізол і 
інше. 

На робочих місцях і в квартирах (будинках) для дегазації і дезінфекції 
дерев'яних і металевих предметів, стін, стель і підлоги застосовують ганчірки, 
змочені розчинами для дегазації чи дезінфекції. У будинках обробці 
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розчинами підлягають, крім того, сходові поручні і дверні ручки, унітази 
засипаються хлорним вапном. М'які меблі у випадку зараження її 
бактеріальними засобами після обробки пилососом протираються ганчіркою 
чи щіткою, змоченої 3% розчином хлораміну 

Дегазацію і дезінфекцію бавовняного одягу і білизни, а також посуду 
варто проводити кип'ятінням у 2% содовому розчині. Для дезінфекції виробів 
із тканин використовується, крім того, гаряча праска. Взуття, одяг, килими, 
подушки та інші предмети, що кип'ятити не можна, для дегазації і дезінфекції 
здаються на станції знезаражування. 

На мал. 4 показане знезаражування — дезактивація, дегазація і 
дезінфекція — житлового приміщення. 

При роботах, зв'язаних з дезактивацією, дегазацією і дезінфекцією, 
потрібно обережно звертатися зі знезаражуючими розчинами Обтиральні 
матеріали, використані при таких роботах, варто складати в спеціально 
відведені місця, а потім спалювати (матеріали після дезактивації можна 
закапувати в землю). 

 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДЕГАЗУЮЧИЙ КОМПЛЕКТ ІДК-1 

Цей комплект застосовується для дезактивації, дегазації і дезінфекції 
автотракторної техніки. 

До складу комплекту входять: брандспойт з розпилювачем і щіткою, 
рукав для подачі розчину в ежекторну насадку або в брандспойт, пере хідник 
і рукав для подачі стиснутого повітря від компресора автомобіля, забірний 
патрубок з фільтром і спеціальною кришкою, скребок, хомут, ежекторна 
насадка, насос з шлангом. Все це складається в сумку. Резервуаром для 
розчину служить автомобільна каністра.  

Принцип роботи: 
– При роботі з використанням автомобільного насоса, розчин із бідона під 

тиском 1,0-1,2 атм. подається через рукав в брандспойт із розпилювачем і 
щіткою, розчином проводиться обробка автомобіля. 

– При роботі з використанням компресора автомобіля розчин подається за 
рахунок вакууму, який створюється в ежекторній насадці потоком 
повітря із пнемо системи автомобіля. 

Розхід розчину при дегазації (дезінфекції) складає 0,4-0,6 л/хв., при 
дезактивації (без сердечника розпилювача) 0,9-2,0 л/хв. 

При підготовці ІДК-1 до роботи бідон наповнюється розчином (при 
використанні двох розчинів) спочатку № 1, а після його використання – 
розчин № 2ОЩ. Потім проводиться складання комплекту. Для проведення 
обробки треба відкрити кран брандспойта і поступово підняти тиск в бідоні за 
допомогою насоса. Для підтримання тиску потрібно періодично підкачувати 
в нього повітря до тиску 1,2 кгс/см2. По закінченню роботи треба всі частини 
комплекту і каністру (бідон) промити бензином або чистою водою, а потім 
протерти насухо. Різьби і не пофарбовані місця замастити технічним 
вазеліном або солідолом. 
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АВТОМОБІЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДК-4 
Автомобільний комплект для спеціальної обробки військової техніки 

ДК-4 застосовується для дезактивації, дегазації і дезінфекції вантажних 
машин, автопоїздів, спеціальних шасі і бронетранспортерів з 
карбюраторними двигунами. 

До складу комплекту ДК-4 входять укладочний ящик, брандспойт, 
продовжувач, рукав газорідинний, рукав рідинний, ежектор, два ніпеля, 
кришка з клапаном і газо відбірником, пере хідник, щітка, порошок ОФ-2, 
поліетиленова банка з порошком ДТС-ГК, ЗНП і закріплювальні деталі. 

Комплект можна збирати: 
– для газорідинного методу обробки; 
– для дезактивації методом відкачування радіоактивного пилу. 

Дія газорідинного приладу заснована на використанні відпрацювавши 
газів двигунів автомобілів. 

Прилад приєднується до вихлопної труби глушника і забезпечує при 
газорідинному методі – подачу розчину в брандспойт, а при методі пороху 
відсмоктування підсос з поверхні. 

Прилади ІДК-1 та ДК-4 знаходиться в невійськових формуваннях: 
один ІДК-І на кожну одиницю техніки, один ДЕ-4 на 10 одиниць 

техніки. Якщо немає табельних засобів для спеціальної обробки можуть 
застосовуватися: віники, ганчірки, скребки, різна посуд для води, щітки, 
відра, шланги. 

Пункт спеціальної обробки (ПуСО) призначається для проведення 
повної санітарної обробки особового складу і населення, повної дезактивації, 
дегазації і дезінфекції озброєння, техніки, дезактивації і дезінфекції 
обмундирування, одягу, взуття і засобів захисту 

Станція обеззараження транспорту (СОТ) створюється для 
проведення повного обеззараження техніки і автотранспорту невоєнізованих 
формувань ЦО. СОТ формується на базі автомобільних колон, гаражів, 
міських автогосподарств, станцій технічного обслуговування автомобілів, 
мийних відділень, трамвайних і тролейбусних ДЕПО.  

 
ПРИГОТУВАННЯ ВОДЯНИХ ДЕЗАКТИВУЮЧИХ РОЗЧИНІВ 

Розчин для дезактивації приготовляється на основі порошку СФ-2У 
(СФ-2) шляхом розчинення останнього в воді з розрахунку отримання 0,15%-
го розчину .  

Миючий порошок СФ-2У – однорідний дрібнодисперсний порошок від 
білого до темно-жовтого кольору, добре розчиняється в воді при температурі 
10-15°C, розфасовується в пакети масою 300, 500 і 750 г. 

Розчин для дегазації № 1 представляє собою 5%-ий розчин 
гексахлормеламіну (ДТ-6) або 10%-ий розчин дихлораміну (ДТ-2, ДТХ-2) в 
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дихлоретану і призначається для дегазації V-газів, отруйних речовин типу 
іприт і для дезінфекції. Температура замерзання розчину – 35°C. 

Розчин для дегазації № 2- ащ представляє собою водний розчин 2% 
їдкого натрію, 5% моноетаноламіну і 20% аміаку і призначається для 
дегазації отруйних речовин типу зоман. Температура замерзання розчину – 40 
°C. 

Розчин для дегазації № 2-бщ представляє собою водний розчин 10% 
їдкого натрію і 25% моноетаноламіну; призначається для дегазації отруйних 
речовин типу зоман. Температура замерзання розчину – 30 °C. 

При відсутності розчинів для дегазації № 2-ащ і № 2-бщ для дегазації 
озброєння і техніки, які заражені отруйними речовинами типу зоман, може 
використовуватися 20-25%-ий водяний розчин аміаку або 5-10%-ий водяний 
розчин їдкого натрію. 

Водяна суспензія ДТС ГК використовується в дегазаційних машинах і 
комплектах для дегазації озброєння і техніки, які заражені V-газами і 
іпритом. 

    Водяні кашки ДТС ГК і хлорного вапна використовуються для 
дегазації і дезинфекції грубих металевих, гумових і дерев’яних виробів. 

    Для дегазації отруйних речовин можуть бути використані 
розчинники: діхлоретан, бензин, гас, дизельне паливо і спирт, а також 0,3%-і 
водяні розчини миючих порошків СФ-2У, “Дон”, “Ера” і інші. Всі вказані 
розчинники і розчини не знищують отруйні речовини, а тільки сприяють 
змиванню їх з зараженої поверхні. 

     Речовини, які використовуються для виготовлення розчинів для 
дегазації: гексахлормеламін, діхлорамін, діхлоретан, їдкий натр, аміачна 
вода, моноетаноламін, ДТС ГК, хлорне вапно. 

 
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РОБІТ ПО ОБЕЗЗАРАЖЕННЮ 

При проведенні дезактивації, дегазації і дезінфекції, щоб запобігти 
зараженню треба дотримуватись таких заходів безпеки: 
– Дезактивацію, дегазацію і дезінфекцію виконувати, як правило, в засобах 

індивідуального захисту. 
– Одягати і знімати засоби захисту тільки в спеціально відведених місцях, 

де виключається можливість зараження. 
– Не знімати і не розстібати засоби захисту без наказу командира. При 

пошкодженні або при сильному зараженні ЗІЗ негайно доповідати 
командирові. 

– Дотримуватись встановленого часу перебування в захисному одязі і при 
слабості або захворюванні працюючого негайно направити його на 
медичний огляд і надати йому допомогу.  

– Бережливо поводитися з дегазаційними, дезинфекційними і 
дезактиваційними засобами і матеріалами, не класти їх на заражену 
місцевість або предмети. 
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– Складати використані при дегазації і дезактивації матеріали для 
обтирання в спеціально вириті ями, а по закінченню робіт ями 
закопувати, матеріали для обтирання, використанні при дезінфекції, 
закопувати, або спалювати. 

– Уникати непотрібного контакту із зараженими предметами, не сідати на 
них і не доторкатися до них. 

– На місці проведення робіт не приймати їжу і не курити. 
– При обробці не допускати підняття пилу і створення бризок.   
– Не торкатися до відкритих ділянок тіла зараженими руками (захисними 

рукавицями). 
– Дегазувати або дезактивувати після закінчення робіт площадку, на якій 

проводилася дегазація або дезактивація.  
– При роботі з технікою, яка піддавалася частковій дегазації, дезинфекції 

або дезактивації, дотримуватись заходів безпеки і не торкатися до 
необроблених місць.  

ПІДСУМКИ 
Внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 

воєнного характеру велика кількість населення може отримати ураження 
різного типу: поранення, переломи, вивихи, удари та інші пошкодження. 
Може отримати  також зараження радіоактивними і хімічними речовинами та 
бактеріальними засобами. У зонах радіоактивного, хімічного та 
бактеріального зараження буде знаходитися велика кількість населення, 
майна, техніки і виникає необхідність проведення спеціальних робіт із 
знезараження РР, ОР, БЗ. Від того як командно-начальницький та особовий 
склад формувань навчиться практично  проводити спеціальну обробку 
залежить  збереження життя і здоров’я особового складу формувань та 
населення. 
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ТЕМА 5. «Вибухо - та пожежонебезпека на виробництві. 
Рекомендації щодо дій під час виникнення пожежі». 

  
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Ознайомити слухачів з основними нормативними 

документами, що регламентують  роботу щодо 
забезпечення пожежної безпеки об’єктів, з 
обов’язками посадових осіб СГ щодо забезпечення 
пожежної безпеки об’єкта. 
Довести до слухачів основні причини та 
характеристики пожеж, заходи безпеки, яких 
необхідно дотримуватись на об’єктах. 
Довести до слухачів основні положення правил 
пожежної безпеки в Україні. 
Ознайомити слухачів з вимогами щодо оснащення 
об’єктів первинними    засобами пожежегасіння та 
порядок застосування їх. 

 
ТРИВАЛІСТЬ:    2 год 
ВИД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ :  групове заняття  
МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ:   клас  
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ: 

Вступ  
Перше навчальне питання: 
 

«Основні поняття вибухонебезпеки 
виробництва. Небезпечні фактори вибуху 
і захист від них. Правила поведінки при 
виявленні вибухонебезпечних предметів». 

Друге навчальне питання: «Стисла характеристика пожежної 
небезпеки підприємства, установи, 
організації. Протипожежний режим на 
робочому місці. Можливість виникнення 
та розвитку пожежі. Небезпечні 
фактори пожежі». 

Третє навчальне питання: 
 
 

«Дії працівників у разі загрози або 
виникненні пожежі. Гасіння пожеж. 
Засоби пожежегасіння, протипожежне 
устаткування  та інвентар, порядок та 
правила їх використання під час 
пожежі». 

Підсумки  
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ВСТУП 
Протягом 2013 року на території області виникло 843 пожежі проти 

977 за аналогічний період 2013 року (–13,7%). На 10 тис. населення виникло 
6,4 пожеж (середній державний 13,4 пожеж).  

На пожежах виявлено 61 загиблу особу проти 69 за 2012 рік (–12%), з 
яких внаслідок пожежі загинуло 46 проти 48 у 2012 (–4,1%). На 100 тис. 
населення в державі загинуло 5,5 людини, в області – 3,5. 

Органами місцевого самоврядування на території області створено 103 
підрозділів місцевих пожежних команд, з яких 79 знаходяться на 
цілодобовому чергуванні.  

У 2013 році на виконання заходів програм протипожежного захисту з 
місцевих бюджетів усіх рівнів виділено та освоєно 3768,5 тис. гривень. 

В області системами пожежної автоматики обладнано 15855 об’єктів, 
що складає 95,8 % від кількості об'єктів, які необхідно обладнати. У 2013 році 
введено в експлуатацію 340 систем пожежної сигналізації. Системи 
автоматичного пожежогасіння у 2013 році змонтовано на 25 об’єктах. На 
даний час в області здійснюється технічне обслуговування пожежної 
автоматики на 13342 об’єктах з 15855, що становить 84,1 %. 

З метою збільшення межі вогнестійкості будівельних конструкцій 
протягом 2013 року на території області проведено вогнезахисне обробляння 
на 205 об’єктах. Також проведено вогнезахист металевих конструкцій на 23 
об’єктах, проти 12 об’єктів за 2012 рік (+ 52 %).  

У 2013 році підприємствами, установами, організаціями придбано та 
проведено заміну 15167 застарілих та несертифікованих вогнегасників проти 
14640 вогнегасника у 2012 році (+ 4 %), здійснено технічне діагностування та 
обслуговування 17608 вогнегасників проти 12505 у 2012 році (+ 29 %). 

 
СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ З ПОЖЕЖАМИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ  
ЗА 2013 РІК У ПОРІВНЯННІ З 2012 РОКОМ 

№ 
п/п Назва показників 2013 рік 2012 рік 

Тенден-
ція по 

області 
+/-, в % 

% від 
загал. 
к-ті 

Загальні дані по пожежах 

1. Кількість пожеж 843 977 -13,7 - 

2. Збитки прямі, тис. грн. 5563,36 4449,41 +25 - 

3. Збитки побічні, тис. грн. 13323,28 12270,11 +8,6 - 

4. Загинуло людей унаслідок пожеж, чол. 46 48 -4,17 - 

5. у т.ч. дітей та підлітків до 18 років 0 2 -100 0 

6. Загинуло людей унаслідок пожеж в містах та 
СМТ 14 12 +16,67 30,43 
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№ 
п/п Назва показників 2013 рік 2012 рік 

Тенден-
ція по 

області 
+/-, в % 

% від 
загал. 
к-ті 

7. Загинуло людей унаслідок пожеж у селах 32 36 -11,11 69,57 

8. Травмовано людей 22 12 +83,33 - 

9. Знищено, пошкоджено будівель, споруд, од. 663 718 -7,66 - 

10. Знищено, пошкоджено техніки ,од. 103 86 +19,7 - 

11. Знищено кормів, тонн 9 22 -59,09 - 

12. Загинуло людей унаслідок пожеж, на 100 
тис. населення 3,39 3,43 -1,17 - 

13. Кількість пожеж на 10 тис. населення 6,2 7,06 -13,16 - 

14. Збитки прямі на 10 тис. населення, тис. грн.. 40,61 30,99 +31,04 - 

15 Кількість пожеж в містах та СМТ 362 384 -5,7 42,94 

16. Кількість пожеж у селах 481 574 -16,2 57,06 

Об’єкти пожеж 

1. Споруди виробничого призначення 8 4 +100 0,95 

2. Торговельно-складські споруди 6 11 -36,4 0,83 

3. Соціально-культурні, громадські та 
адміністративні споруди 3 3 0 0,36 

4. Тваринницькі будівлі 2 0 +100 0,24 

5. Інші сільськогосподарські об’єкти 4 5 -20 0,47 

6. Споруди житлового сектора 696 817 -14,8 82,56 

7. у т.ч. житлові будинки 355 394 -9,9 10,08 

8. Інші об’єкти 29 58 -50 3,44 

9. Автотранспортна та інша техніка 95 73 +30,1 11,27 

Причини виникнення пожеж 
1. Підпал 42 35 +20 4,98 

2. Порушення правил ПБ при влаштуванні та 
експлуатації електроустановок 265 227 +16,77 31,44 

3. 
Порушення правил ПБ при влаштуванні та 
експлуатації    печей, ТГ агрегатів та 
установок 

165 175 -5,7 19,57 

4. Необережне поводження з вогнем 321 446 -28,0 38,07 
5. Пустощі дітей з вогнем 17 31 -45,2 2,02 
6. Інші причини 33 63 -52,38 3,92 
7. Не встановлені 0 1 -100 0 
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Перше навчальне питання: «Основні поняття вибухонебезпеки 
виробництва. Небезпечні фактори вибуху і 
захист від них. Правила поведінки при 
виявленні вибухонебезпечних предметів». 

 
Виникнення надзвичайних ситуацій, спричинених вибухами, несе 

значну загрозу життю та здоров'ю людей, а також системам 
життєзабезпечення населення. Здебільшого причиною вибухів є порушення 
вимог безпеки під час поводження із легкозаймистими та вибуховими 
речовинами на об'єктах підвищеної небезпеки, в місцях з масовим 
перебуванням людей, адміністративних та житлових будинках тощо. У той 
же час існують загрози вибухів, спричинених терористичною діяльністю. 

Вибухи найчастіше трапляються на пожежо-вибухових об'єктах, де 
виникають умови для спалаху газопароповітряних сумішей, пилеповітряних 
сумішей, де у у великих кількостях застосовуються вуглекислі гази (метан, 
етан, пропан). Можливі вибухи у котельнях, там де є газова апаратура, 
продукція і на напівфабрикати хімічних заводів, пари бензину, і інших 
компонентів, борошна на млинах, пилу на елеваторах, цукрової пудри на 
цукроварнях, деревного пилу на деревообробних підприємствах. 

Можуть бути вибухи в житлових приміщеннях, коли люди забувають 
вимкнути газ. Вибухи відбуваються на газопроводах при невідповідному 
контролі за їх станом і недотриманні вимог техніки безпеки при експлуатації. 
До негативних наслідків призводять вибухи газу в шахтах. 

Ці рекомендації містять поради (перелік дій) громадянам України у разі 
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з вибухами, у тому 
числі внаслідок терористичного акту. Вони рекомендуються МНС України 
для використання викладачами та керівниками підрозділів служби цивільного 
захисту, підприємств, установ і організацій під час проведення занять з 
службової підготовки, безпеки життєдіяльності та розміщення (у вигляді 
наглядної агітації), за необхідністю, у місцях із масовим перебуванням 
людей, громадському транспорті, підприємствах, установах, організаціях 
тощо. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН І ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ. 
Сучасні вибухові речовини можуть бути в газоподібному, рідкому, 

пластичному і твердому стані. 
Газопароповітряні і пилеповітряні суміші утворюють клас об'ємних 

вибухів.  
Газоповітряні вибухи можуть відбуватися: 

– в приміщеннях внаслідок витоку газів з побутових пристроїв; 
– в ємностях їх збереження і транспортування (спецрезервуарах, цистернах 

тощо); 
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– в природному середовищі внаслідок ушкоджень трубопроводів, труб 
бурових свердловин, при інтенсивних витоках скраплених і горючих 
газів. 

Скраплені вуглеводні гази, аміак, хлор та інші зберігаються у 
технологічних ємностях під зверхатмосферним тиском за нормальної 
температури.  

У теплоізольованих ("ізотермічних") посудинах і резервуарах при 
негативних температурах зберігаються скраплені гази метан, азот, кисень, які 
називають криогенними речовинами. 

Речовини іншої групи: пропан, бутан, аміак, хлор зберігають в рідкому 
стані під тиском в одношарових посудинах і резервуарах при температурі 
оточуючого середовища. 

Відповідно до нормативів Держстандарту розроблена класифікація, що 
об'єднує речовини в чотири основні категорії. 

До першої категорії відносяться речовини з критичноою температурою, 
тобто нижче температури середовища (кріогенні речовини - скраплений 
природний газ, а це в основному метан, азот, кисень). 

До другої категорії відносяться речовини з критичною температурою 
вище, а точкою кипіння нижче, ніж у навколишньому середовищі 
(скраплений нафтовий газ, пропан, бутан, аміак, хлор). Їх особливістю є " 
миттєве " (дуже швидке) випаровування рідини при розгерметизації. 

До третьої категорії відносяться речовини, які мають критичний тиск 
вище атмосферного (речовини, що перебувають в рідкому стані). До цієї 
групи належать деякі речовини з попередньої категорії, наприклад, бутан і 
этиленоксид. 

До четвертої категорії відносяться речовини, що містяться у 
підвищених температурах (водяна пара в казанах, циклогексан та інші рідини 
під тиском і за температури, що перевищує точку кипіння атмосферного 
тиску). 

При значних руйнуваннях ємностей з криогенними рідинами і 
речовинами другої категорії відбувається їх кипіння з швидким випаром 
газопароповітряних сумішей. 

Вогняна куля детонації виникає унаслідок горіння газопароповітряних 
сумішей, надзбагачених вуглеводневими сполуками. Переходу до детонації 
сприяють стіни будівель, предмети тощо. 

Вибухи пилу (пилеповітряних сумішей - аерозолів) не представляють 
одну з основних небезпек хімічних виробництв й виникають в помешканях 
будинків, штольнях шахт тощо). Можливі вибухи пилу в мукомельному 
виробництві, на зернових елеваторах 
(борошняний пил) у взаємодії з барвниками, 
навіть при виробництві пластмас, лікарських 
засобів, на установках в текстильному 
виробництві. 

Вибуховими речовинами називаються 
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хімічні сполуки чи суміші, з надзвичайною швидкістю переходу під впливом 
певного імпульсу до інших стійких речовин із значної кількості тепла і його 
великого обсягу газоподібних продуктів, які знаходятся під дуже великим 
тиском і, розширяючись, виконують ту чи іншу механічну роботу. Першою 
вибуховою речовиною був димний (чорний) порох, що з'явився у Європі у 
XIII столітті. Протягом 600 років димний порох був єдиною вибуховою 
речовиною. У ХІХ столітті, з розвитком хімії отримано інші вибухові 
реовини, які називаються сьогодні бризантними. При поводженні з ними 
потрібно бути обережними, адже вони потужні і стійкі при зберіганні. 

У 1832 році піроксилін отримали з деревини, а 1846 року - з вати. У 
1847 році винайшли рідкий нітрогліцерин, з урахуванням якого російський 
академік М.М. Зінін з В.Ф. Петрушевским розробили динаміти, застосовувані 
у різних рецептурах і до нашого часу. 

У другій половині ХІХ століття з’явилася пікринова кислота, тротил, 
аміачно-селітринові речовини, а в XX столітті вже потужніші вибухові 
речовини, такі, як гексоген, тен, азид свинцю. 

Сучасні вибухові речовини - це хімічні сполуки (гексоген, тротил та 
інші.), а також механічні суміші (аміачно-селітрові і нітрогліцеринові) та 
інші. 

ЗАГРОЗА ВИБУХУ 
Запорукою запобігання вибухам є неухильне 

дотримання правил пожежної та техногенної безпеки, а 
також пильність та відповідальність людей. 

Однією із найпоширеніших причин вибухів є 
витік побутового газу у житлових і адміністративних 
будівлях. 

Ознакою загрози вибуху побутового газу є різкий 
запах деодоранту, який змішується з метаном (запах 
газу). 

Якщо ви відчули стійкий запах деодоранту необхідно: 
– зберігати спокій; негайно вимкнути газові прилади;  
– відкрити вікна та двері і провітрити приміщення; 
– не курити та не користуватись електричними приладами; 
– вийти з приміщення та зателефонувати до Служби газу (тел. № 104); 
– якщо будинок багатоквартирний, повідомити інших мешканців та, не 

користуючись ліфтом, залишити будівлю; 
– надайте допомогу в евакуації літнім та важкохворим людям; 
– перевірте сусідні квартири на наявність у них дітей, які тимчасово 

залишились без нагляду дорослих, та повідомте про це представників 
Служби газу (правоохоронних органів, аварійно-рятувальних 
підрозділів); 

– відійти на безпечну відстань від будинку (у разі можливості" на 
відкритий майданчик або пустир) та чекати подальших інструкцій 
спеціалістів. 
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Як приклад можна згадати трагедію в 
Дніпропетровську. Вибух побутового газу відбувся 
вранці 13 жовтня 2007 року в будиноку номер 127 по 
вулиці Мандриківській. Один з під'їздів будинку був 
повністю зруйнований, три інших сильно постраждали. 
Пошкодження отримали і близько десятка сусідніх 
будинків. В результаті вибуху загинуло 23 людини, 
більше 20 були поранені. За версією МНС України, 
причиною вибуху стало різке збільшення тиску в 
газових розподільних мережах, а також їх зношеність. 

Також причиною багатьох вибухів на території 
України є боєприпаси, що залишилися з часів Великої 

Вітчизняної війни та сучасні боєприпаси (далі - вибухонебезпечні предмети 
(ВНП)). 

У разі виявлення боєприпасів або речей, за зовнішніми ознаками 
схожих на боєприпаси, необхідно: 
– негайно припинити всі роботи в районі виявлення 

ВНП; 
– по можливості попередити про підозрілий 

предмет осіб які знаходяться поряд; 
– вивести (відвести) на максимальну відстань усіх 

людей (не менше 100 метрів), які знаходились 
поблизу, намагаючись рухатись назад по своїх 
слідах; 

– позначити місце перебування предмета, а по 
можливості огородити його (для огорожі можна використовувати різні 
підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки матерії 
тощо); 

– негайно повідомити про знахідку в місцеві органи виконавчої влади, у 
МНС та в МВС (повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із 
зазначенням точної адреси (орієнтирів) місця знаходження ВНП); 

– очікувати на безпечній відстані від місця знаходження ВНП або предмета 
схожого на нього, представників органів місцевої влади, МНС, МВС, при 
цьому здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони інших 
людей. 

Категорично забороняється: 
– курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця знаходження 

ВНП або предмета, схожого на нього; 
– піднімати, витягувати з фунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти і 

розбирати будь-які ВНП; 
– приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на 

вибухонебезпечні. 
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Слід пам'ятати: 
– у будь-якому разі при виявленні ВНП або предметів підозрілого 

характеру лише безумовне виконання заходів безпеки з гарантом того, 
що не станеться випадку каліцтва чи загибелі. 

Також слід згадати і вибухи на складах боєприпасів: 
– 6 травня 2004 року на 275-й артилерійській базі ракет і боєприпасів у 

Новобогданівці сталося займання, що закінчилося вибухами реактивних 
та артилерійських снарядів. З 4,5 тисяч умовних вагонів боєприпасів, що 
зберігалися тут, було знищено 900. Збитки перевищили 4 млрд. грн. 
Унаслідок катастрофи загинуло п’ять осіб, четверо отримали поранення. 

– 6 травня 2005 року, рівно через рік після трагедії в Запорізькій області, 
аналогічна пожежа, що спричинила детонацію снарядів, сталася на 
артилерійських складах неподалік с. Цвітоха Хмельницької області, де 
зберігалося понад 50 умовних вагонів боєприпасів. Збитки сягнули 
близько 14 млн. грн. Під час гасіння пожежі отримали поранення дев’ять 
військовослужбовців. За цим фактом теж було порушено кримінальну 
справу за статтею про недбале ставлення до військової служби. 

– 18 травня 2007 року, як уже зазначалося, в результаті несанкціонованого 
вибуху в Новобогданівці двоє військовослужбовців загинуло. За 
попередніми висновками спеціальної комісії МНС, причиною вибуху 
став фізичний стан боєприпасів, ушкоджених під час вибухів та пожеж, 
що мали місце в період 2004–2006 років. 

  Загроза терористичних атак нажаль стала актуальною для 
України. Найбільш вірогідними цілями терористичних атак є місця масового 
перебування людей та об'єкти підвищеної небезпеки, які внаслідок підриву 
призводить до значної кількості людських жертв і можуть створити 
додаткову загрозу населенню та територіям, внаслідок викиду у навколишнє 
природне середовище небезпечних речовин (хімічних, біологічних, 
радіоактивних). 

Типовою зброєю терористів є використання 
замаскованих вибухових пристроїв. Залежно від мети 
терористичного акту такі пристрої, споряджені 
годинниковим механізмом, можуть залишатись 
терористами у житлових будинках, навчальних 
закладах, установах і організаціях, підприємствах, 
громадському транспорті тощо. 

Завдяки пильності громадян можна запобігли 
численним жертвам від спрацювання вибухового 

пристрою. 
Терористи намагаються розмістити вибухові пристрої у найбільш 

уразливих місцях, де зможуть завдати найбільшої шкоди населенню. 
До таких місць, як правило, належать: 

– автомобілі; 
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– входи, внутрішні двори, підсобні приміщення адміністративних і 
житлових будинків, складських приміщень; 

– урни для сміття, інженерні комунікації в місцях масового перебування 
людей (фестивалі, ярмарки, базари, супермаркети, підземні переходи 
тощо); 

– громадський транспорт (вагони 
тролейбусів, автобусів, трамваїв, поїздів 
тощо); 

– об'єкти підвищеної небезпеки тощо. 
В окремих випадках вибуховий пристрій 

може бути замаскований у поштових 
посиланнях (посилки, конверти), букетах квітів, 
подарунках тощо. 

 
 

Також до ознак підозрілих предметів, що можуть бути вибуховими 
пристроями можна віднести: 
– електропроводи, що виходять з невідомого предмета, антени, лампочки 

на його поверхні, хід годинника, що прослуховується; 
– залишені предмети побутового призначення (валізи, сумки, гаманці, 

дитячі іграшки, ручні ліхтарики тощо); 
– предмети, що знаходиться в не призначених для цього місцях (наприклад, 

велика дитяча іграшка біля вхідних ддверей); 
– предмети з прикріпленими до них мобільними телефонами, 

радіостанціями, акумуляторами. 
Слід пам'ятати, що вибухова речовина може бути різноманітного виду 

та мати різні властивості, що, у свою чергу, надає можливість замаскувати 
вибуховий пристрій навіть у поштовому конверті. 

З метою попередження вибуху та встановлення наявності 
вибухового пристрою необхідно: 
– бути уважними та звертати увагу на покинуті речі (валізи, сумки, 

пакунки, парасольки тощо); 
– звернути увагу на ділянки свіжоскопаної землі, свіжопоштукатуреної або 

свіжопофарбованої стіни будівлі; 
– не приймати від сторонніх осіб подарунків, квітів, поштових посилань; 

користуючись громадським транспортом, не погоджуватись на 
пропозиції супроводжувати речі невідомої особи (у тому числі 
провідників, стюардів, контролерів). 

При виявленні вибухового пристрою або підозрілої речі необхідно:  
– зберігати спокій; 
– негайно повідомити про знахідку представників міліції, охорони 

аварійно-рятувальних служб або зателефонувати за номерами 101,102; 
– не курити; 
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– не користуватись запальничками, іншими джерелами відкритого також 
предметами, що можуть його утворювати; 

– не торкатись до підозрілої речі руками або іншими речами; 
– у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій 

(підозрілий предмет) або змінювати його положення; 
– залишити місце, де виявлено  підозрілий  предмет, при можливості 

організувати оборону на безпечній відстані, як зазначено нижче. 
 

№ з/п Тип вибухового пристрою 
(підозрілої речі) Безпечна відстань 

1 Ручна граната Не менш ніж 200 метрів 
2 Тротилова шашка Не менш ніж 50 метрів 

3 Банка ємністю 0,33 літра Не менш ніж 60 метрів 

4 Валіза (кейс) Не менш ніж 230 метрів 

5 Дорожня валіза Не менш ніж 350 метрів 

6 Автомобіль типу «Жигулі»  Не менш ніж 460 метрів 

7 Автомобіль тішу «Волга» Не менш ніж 580 метрів 

8 Мікроавтобус Не менш ніж 920 метрів 

 

Друге навчальне питання: «Стисла характеристика пожежної 
небезпеки підприємства, установи, 
організації. Протипожежний режим на 
робочому місці. Можливість виникнення 
та розвитку пожежі. Небезпечні 
фактори пожежі». 

На промислових підприємствах виникнення пожеж в більшості 
випадків пов'язано з несправністю електроустановок, технологічного  
обладнання, контрольно – вимірювальних приладів. 

Пожежі можуть виникати також від розрядів статичної електрики, 
необережного поводження обслуговуючого персоналу при використанні 
відкритого вогню і проведенні електрозварювальних чи інших вогневих 
робіт. 

Небезпека виникнення пожеж при експлуатації несправних 
електроустановок пояснюється наявністю горючої ізоляції електромереж, 
машин, апаратів і джерел запалення, а також кисню, який знаходиться в  
повітрі (чи іншого окисника). Джерелом запалення можуть бути: коротке  
замикання  електропроводів в машинах і апаратах, перевантаження 
провідників, електричні дуги, великі перехідні опори, вихрові струми і т.ін. 

Короткі замикання виникають в результаті порушення ізоляції в 
електричних проводах, кабелях, машинах і апаратах. Небезпека полягає в 
тому, що струм при короткому замиканні досягає десятків і сотень ампер При 
цьому виділяється велика кількість  тепла  і  загоряється  ізоляція,  плавиться 
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метал з викиданням в навколишнє середовище іскр, які спроможні  викликати  
пожежу.  При  перенавантаженнях  проходить  швидке теплове  старіння 
ізоляції, що також приводить до пожежі. Перехідні опори  виникають при 
поганих контактах в місцях з'єднання. Іскріння спостерігається при 
розмиканні електричного кола під  навантаженням,  пробою  ізоляції між 
провідниками, наявності поганих контактів у місцях з'єднання проводів і 
кабелів. 

Завислий і осівший горючий пил може знаходитись в середині 
виробничої апаратури чи в виробничому приміщенні. Завислий в повітрі  
горючий  пил, при певних концентраціях, утворює вибухонебезпечні суміші. 

Межі вибуху пилоповітряної суміші і температура запалення її 
залежить головним чином від хімічного складу і ступеня подрібнення пилу. 
Практичну  небезпеку  вибухонебезпечних  концентрацій в виробничих 
приміщеннях утворює пил з величиною нижньої межі вибуху до 65 г/м3. Пил, 
який має нижню межу вибуху, вище 65 г/м3 - вважається 
пожежонебезпечним.  Горючий пил в осілому стані може тліти і при 
наявності кисню  в  повітрі  менше 5-14%.  Це обумовлюється тим, що на 
поверхні частинок пилу  абсорбується кисень повітря. Основний пил, який 
знаходиться довгий час в  нерухомому стані, здатний самозапалюватись. 
       Рідини в умовах виробництва знаходяться в певних ємкостях:  
резервуарах, апаратах, трубопроводах і т.п.  

Ці ємкості можуть бути відкритими і закритими, хоча горять не самі 
рідини, а їх пари. Горюча  рідина,  яка має низьку температуру пароутворення 
- є більш небезпечною. 

Горюча концентрація парів може утворюватись як  всередині  апаратів 
з рідиною, так і в виробничому приміщенні. 

При виході із апаратів великої кількості пару, всередину виробничого 
приміщення, можуть утворюватись вибухонебезпечні концентрації. Частішою 
причиною виходу парів і рідини із апаратів назовні є  неудосконаленість 
операції завантаження і розвантаження, а також виникнення  пошкоджень 
апарату. 

Джерела запалення, які зустрічаються у виробничих умовах  різні  як за 
природою свого утворення, так і за запасом енергії. В деяких  випадках 
причиною запалення горючих речовин можуть бути джерела тепла, необхідні 
для проведення технологічного процесу: печі, прилади опалення,  розжарені 
поверхні, полум'я електро і газозварювальних апаратів і т.п. Визначити 
наявність таких джерел запалення неважко. Значно складніше виявити 
раптову появу джерела запалення, наявність якого не викликана нормальною 
роботою виробництва. Поява більшості із них  пов'язана з порушенням 
протипожежного режиму, пошкодженнями виробничої апаратури, 
допоміжних пристроїв, електрообладнання з недостатнім знанням  
пожежонебезпечних властивостей, обробляємих речовин і матеріалів які 
обробляються. 
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КАТЕГОРІЯ ПРИМIЩЕНЬ ЗА ВИБУХО-ПОЖЕЖНОЮ I ПОЖЕЖНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ: 

В залежностi вiд речовин, якi застосовуються  в технологiчному  
процесi, а також вiд складностi технологiчного процесу  всi промисловi  
будiвлi i примiщення дiляться на категорiї: А, Б, В, Г, Д .            

 
таблиця  № 1 

Категорiя примiщень за вибухо-пожежною i пожежною небезпекою 

А 
Горючi гази, ЛЗР з температурою спалаху до 28 °С включно, а також 
речовини i матерiали, якi здатнi вибухати i горiти при взаємодiї з водою, 
киснем повiтря чи один з одним в такiй кiлькостi, що розрахований  тиск 
вибуху в примiщеннi перевищує 5 кПа (цех фарбування виробiв 
нiтрофарбами, склад карбiду кальцiю, воднева i ацетиленова станцiя ). 
Наприклад: Стоянка бензовозiв при зливi ЛЗР, примiщення зарядки 
акумуляторiв, обладнання фарбувальних цехiв, склади балонiв з горючими 
газами. 

Б 
Горючi пил i волокна, ЛЗР з температурою спалаху бiльше 28 °С, а також ГР 
в такiй кiлькостi, що можуть утворювати вибухонебезпечнi пил чи 
пароповiтрянi сумiшi, при спалаху яких розвивається тиск вибуху в 
примiщеннi, що перевищує 5 кПа ( вибiйнi i розмольне вiддiлення млина, 
цех отримання уайт-спiриту, склади керосину ). 
Наприклад: Склади балонiв з киснем, розливочнi (в примiщеннi) 
нафтопродуктiв з температурою спалаху вiд 28 °С до 610 ºС, склад 
безтарного зберiгання борошна, примiщення мiшко-вибивних машин, 
холодильно-компресорнi вiддiлення. 

В 
Горючi i важкогорючi рiдини, твердi горючi i важкогорючi  
пожежонебезпечні  речовини i матерiали (в тому числi пил i волокна), а 
також речовини i матерiали, здiбнi тiльки горiти при взаємодiї з водою, 
киснем повiтря чи один з одним. При цьому виключається можливiсть 
вiднесення примiщень із вказаними рiдинами, речовинами i матерiалами до 
примiщень категорiй А чи Б ( трикотажнi i столярнi цехи, трансформаторнi, 
майстернi, примiщення для зберiгання автомобiлiв). 
Наприклад: склади готової продукцiї з горючою упаковкою, хлiбосховище, 
пекарський зал, хiмлабораторiя нафтопродуктiв, примiщення для стоянки 
автомобiлiв i т.iнш. 

Г 
Негорючi речовини i матерiали в гарячому, розжареному чи розплавленому 
станi, процес обробки яких супроводжується утворенням iскр, полум'я, 
променевого тепла; а також горючi гази, рiдини i твердi речовини, спалюванi 
чи утилiзованi в якостi палива (ливарнi цехи, кузнi,котельнi). 
Наприклад: Котельнi при нафтонасосних станцiях, кузнi, зварювальний цех i 
т. iнш.  

Д 
Негорючi речовини i матерiали в холодному станi (водонасоснi станцiї, цехи 
виготовлення залiзобетонних виробiв, склади iнертних газiв ). 
Наприклад: Склади балонiв з iнертним газом, механiчнi майстернi, кладова 
обладнання i негорючих матерiалiв, дiлянка холодного штампування . 
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Таблиця № 2 
Категорiя споруд за вибухо-пожежною i пожежною небезпекою  
категорія 
будинків 

Категорiя   примiщень 

А Сумарна площа примiщень категорiї А  перевищує 5 % площi всiх 
примiщень чи 200 м2; при наявностi установок автоматичного 
пожежогасiння  сумарна площа примiщень категорiї А в будiвлi 
перевищує 25 % площi всiх примiщень чи складає бiльше 1000 м2 . 

Б Сумарна площа примiщень категорiї А i Б перевищує      5 % площi 
всiх примiщень або 200 м2 i будiвля не вiдноситься до категорiї А; при 
наявностi установок автоматичного пожежогасiння сумарна площа 
примiщень категорiй А i Б перевищує 25 % площi всiх примiщень чи 
складає бiльше 1000 м2. 

В Сумарна площа примiщень категорiй А, Б i В перевищує 5 % (10 % 
якщо в будiвлi  вiдсутнi примiщення категорiй А i Б ) площi всiх 
примiщень, i будiвлi не вiдносяться до категорiй А i Б; при наявностi 
установок автоматичного пожежогасiння сумарна площа примiщень 
категорiй А, Б i В, перевищуює 25 % площi всiх примiщень або 
складає бiльше 3500 м2. 

Г Сумарна площа примiщень категорiй А, Б, В i Г перевищує 5 % 
площi всiх примiщень, i будiвля не вiдноситься до категорiй А, Б i В; 
при наявностi установок автоматичного пожежогасiння в примiщеннях 
категорiй А, Б, В i Г перевищує 25 % сумарної площi всiх примiщень 
або складає бiльше 5000 м2. 

Д Будiвлi вiдносяться до категорiї Д, якщо вони не вiдносяться до 
категорiй А, Б, В чи Г. 

 
В рiзних виробничих примiщеннях можуть використовуватись 

однаковi матерiали, але примiщення можуть при цьому вiдноситись до рiзних 
категорiй за вибухо-пожежною небезпекою. Наприклад, на меблевому 
комбiнатi  деревина може застосовуватись в шлiфувальному вiддiленнi 
(категорiя Б),  в складальному цеху  (категорiя В),  в  вiддiленнi  фарбування  ( 
категорiя А),  в котельнi ( категорiя Г). 

Виходячи з вищесказаного , найбiльш небезпечними в пожежному  
вiдношеннi є примiщення категорiї А, i найменш небезпечними - примiщення  
категорiї Д. 

Примiщення складiв, в залежностi вiд матерiалу, що зберiгається,  
подiляються на тi ж категорiї, що i виробничi примiщення. Житловi 
примiщення i будiвлi за вибухо-пожежною небезпекою не категоруються. 

Визначення категорiї виробничих i складських будiвель (примiщень) 
має важливе практичне значення, тому що вiд категорiї вибухопожежної 
небезпеки залежить конструктивне рiшення будiвлi, вибiр обладнання, а в 
деяких випадках i технологiчна схема виробництва.   
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДІВЛІ І СПОРУДИ 

Будівлею називається наземна споруда, яка має внутрішній  закритий 
простір і призначена для виконання  побутових, громадських, виробничих або 
сільськогосподарських функцій. 

Всі інші споруди, які не відносяться до будівель і призначені для 
виконання технічних  завдань,  відносяться  до  інженерних  споруд (мости, 
градирні, естакади, димові труби, резервуари, водонапірні  башти). 

 
КЛАСИФІКАЦІЯ БУДІВЕЛЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По  поверхах: 
– Одноповерхові;   
– Малоповерхові                  - 2-3 поверхи; 
– Багатоповерхові                - від 5 до 9 поверхів; 
– Підвищеної поверховості - 10 - 16 поверхів; 
– Висотні                               - 17 - 25 поверхів . 

При визначенні поверховості будівлі враховуються тільки надземні 
поверхи, які розташовані над рівнем землі. 

 
НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ ПОЖЕЖІ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЛЮДЕЙ 

Відповідно до ДСТУ 2272-93 "Пожежна безпека …. "   
Евакуація людей при пожежі - вимушений процес руху людей із зони, 

де є  можливість впливу на них небезпечних факторів пожежі. 

Будівлі 

Цивільні Промислові Сільськогосподарські 

Житлові Громадські Фабрики 
Заводи 
Склади 

Ферми 
Теплиці 

Тваринницькі 
комплекси Гуртожитки 

Готелі 
Житлові 
будинки 

Магазини 
Лікарні 

Кінотеатри 
Школи 
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Небезпечний фактор пожежі - фактор пожежі, вплив  якого  
призводить  до  травми, отруєння або загибелі людини, а також до 
матеріальних збитків. 

До небезпечних для здоров'я людини факторів пожежі відносяться: 
Підвищена температура оточуючого середовища.  
Ефект впливу високої температури на організм людини  в  значній  мірі  

залежить від вологості повітря - чим вища вологість, тим нижча критична 
температура. Для початкової  стадії  пожежі, яка характеризується порівняно 
високою вологістю критична температура  знаходиться  в  межах  60-70°С. 

Відкритий вогонь та  іскри.  
Перенесення людиною променевих потоків залежить від інтенсивності 

опромінювання-чим вище інтенсивність опромінювання, тим менший час, 
протягом якого людина здатна  витримати  вплив  променевих  потоків.  В  
якості критичної може бути прийнята інтенсивність 3000 Вт  кв.м,  при  якій 
час до появи больового відчуття складає приблизно 10-15 сек, а час  
перенесення 30-40 сек. 

Токсичні продукти горіння. 
Концентрації токсичних продуктів горіння, які представляють  

небезпеку для життя людини, характеризуються такими показниками: 
Найбільш небезпечним є продукт неповного згорання оксид вуглецю, 

концентрація якого в розмірі 0,5% викликає смертельне отруєння через 20 хв, 
а при концентрації 1,3% -  смерть  настає  внаслідок  2-3  вдохів. 

Вуглекислий газ є менш небезпечним, тому що реальна  небезпека для 
життя настає тільки при значних концентраціях (8-10%). 

Окремі пожежі (при горінні полімерних  матеріалів)  супроводжуються 
виділенням в навколишнє середовище таких токсичних з'єднань, як ціаністий 
водень, фосген, оксид азоту, хлористий водень, незначна доза  яких є 
смертельною для людини. 

Понижена концентрація кисню. 
Зниження концентрації кисню до 14% викликає реальну  небезпеку для 

життя, а при концентрації 10-11% -  смерть  настає  на  протязі  декількох 
хвилин. 

Втрата видимості внаслідок задимлення. 
Сильне задимлення приміщень і шляхів евакуації призводе до втрати 

орієнтування, внаслідок чого може виникнути паніка. 
Падаючі частини будівельних конструкцій,  агрегатів, установок. 
Всі ці фактори шкідливо впливають на організм  людини  і  при  

досягненні граничних значень можуть призвести до смертельних випадків. 
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Третє навчальне питання: «Дії працівників у разі загрози або 
виникненні пожежі. Гасіння пожеж. 
Засоби пожежегасіння, протипожежне 
устаткування  та інвентар, порядок та 
правила їх використання під час пожежі». 

 

ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ПОЖЕЖІ 

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний громадянин 
зобов`язаний: 
− негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону. При цьому 

необхідно назвати адресу об’єкта, вказати кількість поверхів будівлі, 
місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а 
також повідомити своє прізвище; 

− вжити (по можливості) заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) 
пожежі та збереження матеріальних цінностей; 

− якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї керівника чи 
відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового по об`єкту; 

− у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, 
газорятувальну тощо). 

Посадова особа об`єкту, що прибула на місце пожежі, зобов`язана: 
− перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати 

повідомлення), довести подію до відома власника підприємства; 
− у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування 

(евакуацію), використовуючи для цього наявні сили і засоби; 
− видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих, не пов`язаних з 

ліквідацією пожежі; 
− припинити роботи в будівлі (якщо не допускається технологічним 

процесом виробництва), крім робіт, пов`язаних із заходами по ліквідації 
пожежі; 

− здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком 
систем протипожежного захисту), зупинення транспортуючих пристроїв, 
агрегатів, апаратів, перекриття сировинних, газових, парових та водяних 
комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з 
ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту) та 
виконати інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та 
задимлюваності будівлі; 

− перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок 
пожежогасіння, протидимового захисту; 

− організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, подати їм допомогу у 
виборі найкоротшого шляху для під`їзду до осередку пожежі та в 
установці на водні джерела; 
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− одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист 
матеріальних цінностей; 

− забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь 
у гасінні пожежі. 

Рекомендації щодо дій населення у разі виникнення пожеж 
Будь-яка пожежа починається з загорання, яке інколи може ліквідувати 

одна людина,якщо відповідні навички та знає заходи  поведінки під час 
пожежі. Якщо виникла пожежа - рахунок часу йде на секунди, тому 
необхідно заздалегідь знати де і які засоби пожежегасіння розміщуються та як 
ними користуватися.  

Не  панікуйте! Відомо, що паніка серед людей навіть під час 
невеличкої пожежі є причиною значних жертв. 

Під час пожежі остерігайтеся: високої температури, задимленості та 
загазованості, обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного 
обладнання і приладів, падіння обгорілих дерев і провалів. Небезпечно 
входити в зону задимлення. 

Заходи щодо рятування потерпілих з будинків, які горять та під час 
гасіння пожежі: 
− перед тим, як увійти у приміщення, що горить, накрийтесь мокрою 

ковдрою, будь-яким одягом чи щільною тканиною; 
− відкривайте обережно двері в задимлене приміщення, щоб уникнути 

займання від великого притоку свіжого повітря; 
− в сильно задимленому приміщенні рухайтесь поповзом або 

пригинаючись; 
− для захисту від чадного газу необхідно дихати через зволожену тканину; 
− у першу чергу рятуйте дітей, інвалідів та старих людей; 
− пам’ятайте, що маленькі діти від страху часто ховаються під ліжко, в 

шафу та забиваються у куток;  
− виходити із осередку пожежі необхідно в той бік, звідки віє вітер; 
− побачивши людину на якій горить одяг, зваліть її на землю та швидко 

накиньте пальто, плащ або будь-яку ковдру чи покривало (бажано 
зволожену) і щільно притисніть до тіла, при необхідності, викличте 
медичну допомогу; 

− якщо загорівся ваш одяг, падайте на землю і перевертайтесь, щоб збити 
полум’я, ні в якому разі не біжіть – це ще більше роздуває вогонь; 

− під час гасіння пожежі використовуйте вогнегасники, пожежні гідранти, а 
також воду, пісок, землю, кошму, ковдри та інші засоби, пристосовані 
для гасіння вогню; 

− бензин, гас, органічні масла та розчинники, що загорілися, гасіть тільки 
за допомогою пристосованих видів вогнегасників, засипайте піском або 
грунтом, а якщо осередок пожежі невеликий, накрийте його азбестовим 
чи брезентовим покривалом, зволоженою тканиною чи одягом; 
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− якщо горить електричне обладнання або проводка,  вимкніть рубильник, 
вимикач або електричні пробки, а потім починайте гасити вогонь. 

 
Пожежа застала вас у приміщенні: 

− ви прокинулись від шуму пожежі і запаху диму, не сідайте в ліжку, а 
скотіться з нього прямо на підлогу; 

− повзіть по підлозі під хмарою диму до дверей вашого приміщення, але не 
відчиняйте їх відразу; 

− обережно доторкніться до дверей тильною стороною долоні, якщо двері 
не гарячі, то обережно відчиніть їх та швидко виходьте; 

− якщо двері гарячі - не відчиняйте їх, дим та полум’я не дозволять вам 
вийти; 

− щільно закрийте двері, а всі щілини і отвори заткніть будь – якою 
тканиною, щоб уникнути подальше проникнення диму та повертайтесь 
поповзом у глибину приміщення  і приймайте заходи до порятунку; 

− присядьте, глибоко вдихніть повітря, розкрийте вікно, висуньтеся та 
кричіть ”Допоможіть, пожежа!”. 

− ви не в змозі розкрити вікно - розбийте віконне скло твердим предметом 
та зверніть увагу людей, які можуть викликати пожежну команду; 

− якщо ви вибрались через двері, зачиніть їх і поповзом пересувайтесь до 
виходу із приміщення; 

− обов’язково зачиніть за собою всі двері; 
− під час пожежі заборонено користуватися ліфтами; 
− якщо ви знаходитесь у висотному будинку не біжіть вниз крізь вогнище, 

а користуйтеся можливістю врятуватися на даху будівлі. 
У всіх випадках, якщо ви в змозі, зателефонуйте  “101” і викличте 

пожежну команду. 
ГАСІННЯ ПОЖЕЖ. 

Гасіння твердих речовин і горючих рідин по відкритому повітрі 
Гасіння пожеж класу А можна здійснювати порошковими 

вогнегасниками з зарядом багатоцільового порошку (А; В; С;), та 
вогнегасниками з зарядом на водній основі. Гасіння необхідно починати зі 
сторони вітру з послідовною обробкою місць пожежі з усіх напрямків. Після 
ліквідації полум’яневого горіння  необхідно провести розбирання та 
догашування тліючих вогнищ пожежі. Водними вогнегасниками і пінними 
низької кратності струмінь води необхідно подавати в основу полум’я, 
маніпулюючи насадком для охоплення зайнятої полум’ям поверхні;після 
того, як полум’я збито, можна наблизитись, продовжувати маніпулювати 
насадком і, подаючи воду невеликими порціями, покриту максимально 
можливу площу, гасячи окремі вогнища пожежі. 

Після закінчення гасіння за наявності вогнегасної речовини 
продовжити її подавання з метою охолодження нагрітих поверхонь. 
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Під час гасіння пожежі класу А вогнегасну піну середньої кратності 
необхідно подавати так, щоб створювався шар, який покривав би охоплені 
полум’ям поверхні. 

При гасіння пожежі класу А придатні порошкові вогнегасники з 
зарядом порошку А; В; С. Вогнегасний порошок необхідно подавати до 
осередка пожежі, переміщуючи струмінь з боку в бік з метою збиття полум’я. 
Після того, як полум’я збито, треба наблизитись і покрити всю поверхню 
речовини, що горить, і особливо окремі осередки шаром порошку, при цьому 
порошок подається переривчастими порціями в місце осередків пожежі. 

 
Гасіння легкозаймистих рідин та горючих рідин 
В резервуарах ЛЗР ефективно гасити порошковими вогнегасниками. 

Можуть бути застосовані водопінні вогнегасники, особливо низької кратності 
з зарядом ППЛВ. Допускається гасіння незначних загорянь вуглекислотними 
вогнегасниками. Гасіння необхідно починати зі сторони вітру від ближчого 
борту  резервуару або межі розливу. При гасіння порошковим вогнегасником 
струмінь, якщо він не перекриває вогнища пожежі, необхідно переміщувати 
швидкими рухами в горизонтальній площині просуваючись у вибраному 
напрямку не залишаючи за собою і з боків непогашених ділянок. Подачу 
вогнегасного порошку не зупиняти до ліквідації пожежі. 

При гасіння пінним вогнегасником рідини, що знаходиться в 
резервуарі або розлита на поверхні землі товстим шаром, струмінь необхідно 
подавати зі сторони вітру. 

Під час гасіння пожежі класу В піну слід подавати акуратно на 
охоплену полум'ям рідину так, щоб вона не розбризкувалась. Під час гасіння 
рідини в ємності у перший момент піну подають на задній внутрішній борт, а 
потім у різних напрямках, намагаючись покрити піною всю площу. В разі 
гасіння розливу подають струмінь на поверхню горіння та навкруги, 
створюючи перешкоду поширенню вогню. 

При гасінні вогнегасниками низької кратності з зарядом ППЛВ 
рекомендується після початку видимого ефекту гасіння, подачу здійснювати 
в переривчастому режимі. 

Під час гасіння пожежі класу В вуглекислотними вогнегасниками 
розтруб має бути спрямований в основу вогнища пожежі, що знаходиться 
найближче до оператора. Під час гасіння оператору необхідно виконувати 
рухи розтрубом з боку в бік, просуваючись у перед. 

Якщо площа гасіння рідини становить 5-7м2, то для гасіння доцільно 
одночасно застосовувати два порошкові вогнегасники. Ранг вогнегасників 
залежить від характеру пожежі, але це повинні бути вогнегасники не менше 
ВП-6. 

Застосування декількох водопінних вогнегасників можливе послідовне, 
а не одночасне, особливо це стосується водопінних вогнегасників низької 
кратності з зарядом ППЛВ. 
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При гасінні витягнутих у довжину вогнищ пожежі (приємки, траншеї, 
зливні канави та інші) найбільш доцільно вогнегасну речовину подавати з 
урахуванням напрямку вітру вздовж вісі канави. 

Гасіння рідини, що витікає, необхідно починати з місця її розливу, а 
потім, піднімаючи струмінь вверх, погасити горящу рідину, що витікає. 

Якщо всередині вогнища пожежі знаходиться технологічне 
устаткування, то гасити особливо порошковими вогнегасниками, необхідно з 
різних напрямків використовуючи декілька вогнегасників. Для водопінних 
вогнегасників, особливо з зарядом ППЛВ, одночасне застосування 
вогнегасників не обов’язкове. 

 
Гасіння газів 
При ліквідації гасіння газового факелу із пошкодженого трубопроводу 

або технологічного обладнання з діаметром отвору до 90 мм гасіння 
здійснюється порошковим вогнегасником середньою частиною порошкового 
струменя. Струм в початковий момент подається в основу газового факела з 
наступним переміщенням вздовж його розповсюдження (вісь факела та вісь 
струменя повинні при переміщенні ставати паралельними). 

При недосягненні гасіння одним вогнегасником атака повторюється з 
використанням одночасно декількох вогнегасників. 

Рекомендується для захисту від високої теплової радіації, що 
виділяється при горіння газів, використовувати екрануючу здатність 
порошкової хмари, тобто перед гасінням до вогнища пожежі необхідно 
підходити одночасно з подачею порошку. 

 
Гасіння електрообладнання, що знаходиться під напругою 
Можливе застосування порошкових або газових, в тому числі 

вуглекислотних вогнегасників при напрузі до 1000 В. Гасіння здійснюється з 
відстані не менше 1 м. 

При гасіння силового та освітлювального обладнання, що знаходиться 
в шафах, вогнегасну речовину необхідно подавати всередину шафи. 

Для забезпечення безпеки та попередження повторних загорянь 
електрообладнання необхідно при першій можливості знеструмити. Після 
цього доцільно догашувати вогнегасником на водній основі. 

 
Гасіння пожеж на сільськогосподарській техніці 
Загоряння на тракторах, комбайнах частіше за все виникають від 

попадання горючо-змащувальних матеріалів (ГЗМ) на нагріті до високих 
температур деталі. Необхідно враховувати, що при цьому ГЗМ стікають на 
землю, в результаті чого загоряються солома та трава під машиною. Тому 
необхідно діяти швидко та рішуче без метушні.  
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Можна рекомендувати приблизно наступний порядок дій: 
– взяти вогнегасник і привести його до дії: висмикнути чеку, для 

вогнегасників, в яких газ-витискувач знаходиться в балоні високого 
тиску, натиснути на кнопку проколювання мембрани балона. 

– наблизитись до вогнища пожежі зі сторони вітру на незначну відстань 
(приблизно 2-3 м); 

– направити розпилювач на передній край поверхні, що горить, 
переміщуючи його зі сторони в сторону в горизонтальній площині і 
просуваючись вперед поки пожежу не буде погашено. Для порошкових 
вогнегасників такі рухи необхідно здійснювати швидко, підрізаючи 
полум’я біля поверхні; 

– після гасіння проливу біля трактора чи комбайна необхідно перейти на 
гасіння машини послідовно знизу вверх; 

– після гасіння пожежі необхідно прослідкувати, щоб не залишилось 
непогашених вогнищ пожежі. 

Для такого виду пожежі придатні порошкові вогнегасники не менше 
ВП-6 або пінні бажано низької кратності з зарядом розчину ППЛВ, ВПН-9. 

Необхідно враховувати, що порошковий вогнегасник працює 13-15 с, 
тому, якщо пожежа погашена раніше необхідно негайно зупинити подачу 
вогнегасного порошку для того, щоб була можливість дотушити сховані 
вогнища пожежі та на випадок гасіння можливого повторного загоряння 
горючих речовин. 

Якщо пожежа викликала в соломонакоплювачі, комбайн необхідно 
вивести із загону. Гасити пожежу можна порошковими, пінними або водними 
вогнегасниками. Водний вогнегасник рекомендовано з компактним 
струменем, а водопінні вогнегасники рекомендовано низької кратності з 
зарядом ППЛВ. Порошковими вогнегасниками доцільно працювати в 
переривчатому режимі. Найбільш ефективним буде спочатку збити полум’я 
порошковим вогнегасником, а потім обробити всю поверхню вогнегасником 
на водній основі. Якщо є можливість, то доцільно здійснювати гасіння 
одночасно порошковим та вогнегасником на водній основі. 

 
Гасіння пожеж в приміщеннях 
Пожежі та загоряння в приміщеннях супроводжуються значним 

задимленням та високою температурою, що не дає можливості працювати з 
вогнегасником в приміщення без індивідуальних засобів захисту. Тому 
необхідно застосовувати вогнегасник в перші хвилини виникнення загоряння. 
Тип вогнегасника залежить від класу пожежі, що виникла. Найбільш 
універсальним є порошковий вогнегасник з зарядом багатоцільового 
порошку. Але його застосовувати можна при відсутності  в приміщенні 
людей. При наявності в приміщення людей доцільно застосовувати 
вогнегасники на водній основі. 

Якщо при гасіння застосовувався порошковий вогнегасник, то після 
ліквідації горіння найбільш доцільно для догашування тліючих речовин та 
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охолодження поверхонь застосовувати вогнегасники на водній основі 
особливо з розпиленим струменем. 

Необхідно пам’ятати, що при горінні в приміщенні твердих речовин та 
матеріалів (пожежі класу А), подавати вогнегасний порошок зовні 
приміщення для забезпечення об’ємного гасіння не ефективно. Така тактика 
тільки погіршить ситуацію, тому що буде погіршена видимість та забруднене 
виявлення вогнищ пожежі. 

 
Гасіння пожеж автотранспортних засобів 
Гасіння загоряння двигуна, а також місць розташування коробки 

передач необхідно починати з відстані не більше 2-3 м. Найбільш ефективний 
– порошковий вогнегасник. Порошковий струмінь направлять безпосередньо 
на вогнище пожежі, що дасть можливість повністю "накрити" місце пожежі 
порошковою хмарою і ліквідувати або локалізувати пожежу. 

При горіння проливів пального біля транспортного засобу гасіння 
доцільно здійснювати порошковим вогнегасником починаючи з проливу і 
послідовно переходити знизу вверх на гасіння джерела виливання пального. 
Можна застосовувати і інші вогнегасники. 

При гасіння порошковий струмінь необхідно направляти зі сторони 
вітру на передній край палаючої поверхні, переміщуючи розпилювач 
швидкими рухами із сторони в сторону в горизонтальній площині, 
пересуваючись вперед, поки горіння не буде ліквідовано. 

Гасіння пожежі в салоні легкового автомобіля або кабіні грузового 
рекомендується здійснювати порошковим або вогнегасником на водній 
основі починаючи з відстані 1-2 м подаючи струмінь через відкрите вікно або 
двері із сторони протилежної розташування бензобаку. 

При загорянні автопокришок гасіння рекомендується починати зі 
сторони вітру з відстані не менше 1 м. Струмінь необхідно подавати знизу 
вверх в сторону полум’я. 

У випадку значної пожежі автомобіля гасити його необхідно 
декількома вогнегасниками одночасно, направляючи порошковий струмінь 
знизу вверх, оброблюючи всю гарячу поверхню. 

У випадку загоряння вантажу на автотранспорті вид застосовуваного 
вогнегасника залежить від виду вантажу. 

    До первинних засобів пожежогасіння відносяться: вогнегасники, 
пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, 
грубововняної тканини або повсті, ящики з піском, бочки з водою, 
пожежні відра, совкові лопати) та пожежний інструмент (гаки, ломи, 
сокири тощо). 

Для визначення видів та кількості первинних засобів пожежогасіння 
слід враховувати фізико-хімічні та пожежонебезпечні властивості горючих 
речовин, їх взаємодію з вогнегасними речовинами, а також розміри площ 
виробничих приміщень, відкритих майданчиків чи установок. 
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Необхідну кількість первинних засобів пожежогасіння визначають 
окремо для кожного поверху та приміщення, а також для етажерок відкритих 
установок.Якщо в одному приміщенні знаходяться декілька різних за 
пожежною небезпекою виробництв, не відділених одне від одного 
протипожежними стінами, усі ці приміщення забезпечуються 
вогнегасниками, пожежним інвентарем та іншими видами засобів 
пожежегасіння за нормами найбільш небезпечного виробництва. 

Покривала (з матеріалів, наведених вище) повинні мати розмір не 
менш як 1м х 1м. Вони призначені для гасіння невеликих осередків пожеж у 
разі займання речовин, горіння яких не може відбуватися без доступу повітря. 
У місцях застосування і зберігання  ЛЗР та ГР розміри покривал можуть бути 
збільшені до величин: 2м х1,5м, 2м х 2м. Покривала слід застосовувати для 
гасіння пожеж класів “А”, “В”, “Д”, (Е). 

Бочки з водою встановлюються у виробничих, складських та інших 
приміщеннях, спорудах у разі відсутності внутрішнього протипожежного 
водогону та за наявності горючих матеріалів, а також на території об`єктів, у 
садибах індивідуальних жилих будинків, дачних будиночків тощо. Їх 
кількість у приміщеннях визначається з розрахунку установки однієї бочки на 
250-300м2 захищувальної площі. 

Бочки для зберігання води з метою пожежогасіння відповідно до ГОСТ 
12.4.009-83 повинні мати місткість не менше 0,2м3 і бути укомплектовані 
пожежним відром місткістю не менше 0,008м3. 

 Пожежні щити (стенди) встановлюються на території об’єкта з 
розрахунку один щит (стенд) на площу 5000м2. 

До комплекту засобів пожежогасіння, які розміщаються на ньому, 
слід включати: вогнегасники – 3шт., ящик з піском 1шт., покривало з 
негорючого теплоізоляційного матеріалу або повсті розміром 2м х 2м – 
1шт., гаки – 3шт., лопати – 2 шт., ломи – 2шт., сокири – 2шт. 

Ящики для піску повинні мати місткість 0,5;1,0 або 3,0м2 та бути 
укомплектованими совковою лопатою. 

 
Вибір типу та визначення необхідної кількості  вогнегасників: 
1. Вибір типу та визначення потрібної кількості вогнегасників 

здійснюється згідно з таблицями 4 або 5 в залежності від їх вогнегасної 
спроможності, граничної площі, класу пожежі горючих речовин та матеріалів 
у захищувальному приміщенні або на об`єкті (стандарт ISO №3941-77): 
− клас А – пожежі твердих речовин, переважно органічного походження, 

горіння яких супроводжується тлінням (деревина, текстиль, папір); 
− клас В – пожежі горючих рідин або твердих речовин, які розтоплюються; 
− клас С – пожежі газів; 
− клас D – пожежі металів та їх сплавів; 
− клас (Е) – пожежі, пов`язані з горінням електроустановок. 

Крім перерахованих параметрів, береться до уваги також категорія 
приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОСНАЩЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРЕНОСНИМИ 
ВОГНЕГАСНИКАМИ 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОСНАЩЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ ПЕРЕСУВНИМИ 
ВОГНЕГАСНИКАМИ 
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 Експлуатація вогнегасників 

Значна роль в протипожежному захисті належить вогнегасникам, які є 
основним видом первинних засобів пожежогасіння. Як зарубіжний, так і 
вітчизняний досвід свідчать, що за допомогою вогнегасників персонал 
об`єктів в змозі ліквідувати 15-20% від загальної кількості пожеж на 
початковій стадії їх розвитку. 

Класифікація пожеж 
Ефективність застосування вогнегасника, в першу чергу, пов`язана 

з правильним вибором його типу в залежності від класу пожежі, яку 
необхідно погасити. На кожному вогнегаснику наносяться символи класів 
пожеж, для гасіння яких він призначений. 
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ТАБЛИЦЯ 6 –КЛАСИ ПОЖЕЖ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Позначення 
класу 

пожежі 

Характери-
тика класу 

пожежі 

Позначення 
підкласу 
пожежі 

Характеристика підкласу пожежі 

А Горіння 
твердих 
речовин 

А1 Горіння твердих речовин, що супроводжується 
тлінням (наприклад, дерева, паперу, соломи, 
вугілля, текстильних виробів) 

А2 Горіння твердих речовин, що не 
супроводжується тлінням (наприклад, пластмаси) 

В Горіння 
рідких 

речовин 

В1 Горіння рідких речовин, що не розчиняються у 
воді (наприклад, бензину, ефіру, нафтового 
палива), а також зріджуваних твердих речовин 
(наприклад, парафіну) 

В2 Горіння рідких речовин, що розчиняються у воді 
(наприклад, спирту, метанолу, гліцерину) 

С Горіння 
газоподібних 

речовин 

- Горіння газоподібних речовин (наприклад, 
побутового газу, водню, пропану) 

D Горіння 
металів 

D1 Горіння легких металів, за винятком лужних 
(наприклад, алюмінію, магнію та їх сплавів) 

D2 Горіння лужних та інших подібних металів 
(наприклад, натрію, калію) 

D3 Горіння металовмісних сполук (наприклад, 
металоорганічних сполук, гідридів металів) 

Е Горіння 
електро-

установок 

 Горіння електроустановок, що знаходяться під 
напругою електричного струму. 

 
ТАБЛИЦЯ 7 –  СИМВОЛИ КЛАСІВ ПОЖЕЖ 

Клас пожежі Символ класу пожежі Клас пожежі Символ класу пожежі 

А 

 

В 

 

С 

 

D 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ВОГНЕГАСНИКІВ 
Вогнегасники за способом транспортування поділяються на: 

– переносні (масою до 20 кг); 
– пересувні (масою не менше 20, але не більш 270 кг).  

Пересувні вогнегасники можуть мати одну або більше ємностей для 
зарядки вогнегасною речовиною, змонтованих на візку. 

За видом вогнегасної речовини вогнегасники поділяються на: 
– водяні; 
– водопінні; 
– порошкові; 
– газові (вуглекислотні, хладонові); 
– комбіновані. 

Водяні вогнегасники за видом струменя поділяють на: 
– вогнегасники з компактним струменем; 
– вогнегасники з розпиленим струменем (середній діаметр крапель більше 

100 мкм); 
– вогнегасники з дрібнодисперсним розпиленим струменем (середній 

діаметр крапель менше 100 мкм). 
Водоводопінні вогнегасники за параметрами формованого ними 

пінного потоку поділяють на: 
– з генераторами піни низької кратності (кратність піни від 5 до 20 

включно); 
– з генераторами піни середньої кратності (кратність піни понад 20 до 200 

включно). 
За принципом витиснення вогнегасної речовини вогнегасники 

поділяють на: 
– закачні; 
– з балоном стисненого чи зрідженого газу; 

За значенням робочого тиску вогнегасники поділяють на вогнегасники 
низького тиску (робочий тиск до 2,5 МПа включно за температури 
навколишнього середовища (20 ± 2) °С) і вогнегасники високого тиску 
(робочий тиск вище 2,5 МПа за тієї ж температури). 

За можливістю і способом відновлення технічного ресурсу 
вогнегасники підрозділяють на такі, що перезаряджуються і ремонтуються, і 
такі, що не перезаряджаються.  

Будова та принцип дії вогнегасників різних типів 
Будь-який вогнегасник складається з корпуса для зберігання 

вогнегасної речовини та запірно-пускового пристрою. Якщо маса заряду 
вогнегасної речовини переносного вогнегасника перевищує 5 кг, то він 
повинен бути оснащений гнучким рукавом. Запірно-пусковий пристрій 
складається з головки, насадка-розпилювача або гнучкого рукава з насадкою, 
ручки для транспортування та важеля управління подаванням вогнегасної 
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речовини, запобіжної чеки від випадкового спрацьовування, клапану 
переривання подавання вогнегасної речовини, сифонної трубки, джерела 
надлишкового тиску (газовий балон або газогенерувальний елемент) та 
кнопки взведення (у закачних вогнегасників газ – витискувач  міститься в 
корпусі), а також пристроїв, що запобігають перевищуванню тиску вище 
допустимого. Джерело надлишкового тиску у пересувних вогнегасниках  
знаходиться зовні корпуса. Окрім того, закачні вогнегасники повинні бути 
оснащені манометрами або індикаторами тиску.  

Принцип дії вогнегасників полягає в створенні надлишкового тиску в 
корпусі (за винятком закачних) і викиданні під його дією вогнегасної 
речовини на вогнище пожежі. Цей принцип втілився в різних моделях 
вогнегасників, кожна з яких має свої особливості. 

Нижче, для ознайомлення, подано опис роботи вогнегасника з газовим 
балоном та закачного вогнегасника, а на рисунках 1 та 2 наведено приклади їх 
будови. 

Вогнегасник водяний ВВ-9 з газовим балоном (рис. 1). 
 
Для приведення вогнегасника до дії необхідно: 

− видалити запобіжну чеку; 
− натиснути й відпустити кнопку, в результаті чого руйнується мембрана 

газового балону і газ-витискувач подається до корпусу, де утворює 
надлишковий тиск. Після цього вогнегасник готовий до подавання 
вогнегасної речовини. 

− гнучкий рукав необхідно спрямувати на вогнище пожежі; 
− натиснути на важіль управління подаванням вогнегасної речовини, при 

цьому вогнегасна речовина під дією надлишкового тиску по сифонній 
трубці, рукаву через насадок подається на вогнище пожежі; 

− для припинення подавання вогнегасної речовини необхідно відпустити 
важіль. 

Вогнегасник порошковий ВП-6(з) закачного типу (рис. 2) приводиться 
у дію аналогічно, за винятком руйнування мембрани газового балона, 
оскільки у корпусі вже є надлишковий тиск. 
 

РОЗМІЩЕННЯ ВОГНЕГАСНИКІВ НА ОБ`ЄКТІ 
Вогнегасники, перед розміщенням на об’єкті, повинні обов’язково 

пройти первинний огляд, під час якого встановлюють, що: 
− кожен вогнегасник має паспорт; 
− кожен вогнегасник споряджений згідно з паспортом; 
− пломби на вогнегасниках не порушені; 
− вогнегасники не мають видимих зовнішніх пошкоджень; 
− стрілки манометрів або індикаторів тиску (для закачних вогнегасників, 

крім вуглекислотних) знаходяться у межах робочого діапазону; 
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− на маркуванні кожного вогнегасника і в його паспорті вказано дату 
виготовлення (продажу) та дату проведення технічного обслуговування. 

Після проведення первинного огляду вогнегасникам присвоюються 
облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації. 

 
Особа, відповідальна за експлуатацію вогнегасників, повинна 

оформити журнал обліку, в якому реєструються: 
– тип і обліковий номер кожного вогнегасника, а також місце його 

розміщення; 
– дати проведення періодичних оглядів вогнегасників та прізвище особи, 

що їх проводила; 
– результати періодичних оглядів вогнегасників; 
– інформація про направлення вогнегасників на технічне обслуговування та 

про їх повернення на місце розташування після проведення технічного 
обслуговування. 

Вогнегасники слід розміщувати у легкодоступних і помітних місцях, а 
також поблизу місць, де найбільш імовірна поява осередків пожежі. При 
цьому необхідно забезпечити їх захист від попадання сонячних променів та 
безпосереднього впливу опалювальних і нагрівальних приладів.  

Вогнегасники в місцях розміщення (всередині приміщень, біля входів 
або виходів з них, у коридорах) не повинні створювати перешкоди під час 
евакуації людей. Переносні вогнегасники розміщують шляхом навішування 
за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 
м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, 
достатній для їх повного відчинення або встановлюванням у пожежні шафи 
поруч з пожежними кранами, у спеціальні тумби або на пожежні щити чи 
стенди. Навішування вогнегасників за допомогою кронштейнів на 
вертикальні конструкції, розміщення їх в пожежних шафах або тумбах має 
бути виконано таким чином, щоб забезпечувати можливість прочитування 
маркувальних написів на їх корпусах. 

 
Рекомендації щодо застосування вогнегасників під час гасіння пожежі 

Успішне користування вогнегасниками залежить від правильних 
прийомів користування. 

Переносні вогнегасники містять у собі обмежену кількість вогнегасної 
речовини і, як правило, безперервне подавання відбувається протягом 
короткого  

проміжку часу, через що помилки, які допущені під час користування, 
виправити немає змоги. 

У залежності від типу вогнегасники застосовуються для гасіння 
наступних класів пожежі: 

Водяні вогнегасники використовують для гасіння пожеж класу А. 
Порошкові вогнегасники в залежності від типу вогнегасного порошку 

використовують для гасіння пожеж класів: 
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– А, В, С – з зарядом багатоцільового вогнегасного порошку (порошок 
АВС); 

– D – з зарядом спеціального порошку. 
Крім того, порошкові вогнегасники придатні для гасіння обладнання, 

що знаходиться під напругою електричного струму до 1000 В. 
Вуглекислотні вогнегасники застосовуються для гасіння пожеж класу 

В та електроустаткування, що знаходиться під напругою до 1000 В . 
Хладонові вогнегасники використовуються для гасіння пожеж класу В 

та електроустаткування, що знаходиться під напругою до 1000 В. 
Тактика користування хладоновими вогнегасниками аналогічна до 

тактики користування вуглекислотними вогнегасниками. 
 

 
ПІДСУМОК 

Завдяки умілим та чітким діям під час виникнення пожеж, можна 
запобігти зайвим жертвам та надати можливість спеціальним підрозділам 
виконувати завдання щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, 
у тому числі ті, що виникли внаслідок терористичної діяльності. 
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ТЕМА 6. «Правила поведінки і дії в умовах масового 
скупчення людей та в осередках інфекційних 
захворювань». 

 
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Вивчити правила поведінки і дії в умовах масового 

скупчення людей та в осередках інфекційних 
захворювань. 

 
ТРИВАЛІСТЬ:    1 год. 
ВИД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ :  групове заняття  
МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ:   клас  

 
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ: 

Вступ  
Перше навчальне питання: 
 

«Безпека при масових скупченнях 
людей. Психологія натовпу. Правила 
безпечної поведінки у місцях масового 
перебування людей та у разі масового 
скупчення людей». 

Друге навчальне питання: «Поширення інфекційних хвороб серед 
населення. Джерела збудників інфекцій. 
Основні механізми передавання 
збудників інфекції». 

Третє навчальне питання: 
 
 

«Режимно-обмежувальні заходи 
(посилене медичне спостереження, 
обсервація, карантин). Правила 
поведінки в осередках інфекційних 
захворювань, особиста гігієна в цих 
умовах». 

Четверте навчальне питання: «Основні напрямки профілактики 
інфекційних хвороб. Методи і засоби 
дезінфекції, дезінсекції, дератизації. 
Основні дезінфекційні засоби». 

Підсумки  
 
 

ВСТУП 
 

Ніхто в сучасному світі не страхований від небезпек, які притаманні 
нашій цивілізації. Але знання елементарних правил поведінки, запобіжних 
заходів дає можливість знизити рівень небезпеки.  Виконання  правил в 
умовах масового скупчення людей та в осередках інфекційних захворювань 
запорука успіху у збережинні власного життя людини. 
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Перше навчальне питання: «Безпека при масових скупченнях людей. 
Психологія натовпу. Правила безпечної 
поведінки у місцях масового перебування 
людей та у разі масового скупчення 
людей». 

У XX і на початку XXI ст. значення впливу мас, масових настроїв на 
усі сфери життя суспільства значно збільшилось. Сприяє цьому, перш за все, 
небувале до цього збільшення концентрації населення. Кожен день сучасна 
людина опиняється у центрі щільного натовпу: у транспорті, у великих 
магазинах, на площах під час святкувань або політичних виступів. Одним з 
психічних явищ, що може охопити великі маси людей, є колективні 
переживання.  

Колективне переживання - це особливий психічний стан, що охоплює 
значну кількість людей, емоції та настрій, які тотожні між собою. Колективні 
переживання об'єднують людей і, відповідно, лежать в основі масових 
суспільних рухів.  

Виділяють два види колективних переживань за змістом: позитивні і 
негативні. Позитивні, прогресивні переживання прискорюють розвиток 
людського суспільства. Негативні, реакційні, навпаки, гальмують його рух.  

В історії розвитку людства багато прикладів того, як 
використовувалися і впливали значні маси людей, об'єднані певними 
переживаннями, на соціально-політичні події. Найбільш помітним вплив мас 
на суспільство, на розвиток держави стає у період соціальних потрясінь, коли 
суспільство деструктурується (війни, соціальні революції, політичні 
перевороти або значні соціальні реформи).  

Головні ознаки маси - це тимчасовість її існування та стихійний 
характер поведінки індивідів, що складають її. Виділяють три основні 
різновиди маси: натовп, зібрана публіка (глядачі в театрі, учасники 
політичних мітингів) та незібрана публіка (маса прихильників одного з 
сучасних кумирів).  

Найбільш цікаві психічні явища та процеси властиві такому різновиду 
маси, як натовп. Натовп можна охарактеризувати, як тимчасове об'єднання 
великої кількості людей, що мають безпосередній контакт між собою та 
майже ідентично реагують на певні стимули.  

Поведінка індивіда у натовпі змінюється, вона суттєво відрізняється від 
тієї, що властива йому зазвичай. Це пов'язано з цілим рядом факторів. У масі 
в індивіда підвищується емоційне сприйняття усього, що він бачить або чує, 
зростає схильність до навіюваності, заражуваності, різко зменшується 
здатність до критичної переробки інформації. Інтелекту, послідовності, 
логічній аргументації немає місця у психології мас.  

Людина впевнена у своїй безкарності (завдяки анонімності), у своїй 
силі (адже маса здатна на те, що не під силу індивіду), втрачає почуття 
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відповідальності за власну поведінку. Ставши часткою натовпу, людина 
перестає усвідомлювати себе, як особистість, в ній починає переважати 
несвідоме, а також бажання негайно здійснити навіяні ідеї.  

У сучасній психології виділяють чотири основні види натовпу: 
випадковий, експресивний, конвенційний та діючий.  

Випадковий натовп можна спостерігати на місці дорожньо-
транспортної аварії. Він складається з зацікавлених перехожих, які 
затрималися на деякий час. Такий вид натовпу може зберегтися навіть після 
від'їзду винуватців аварії. Це пов'язано з процесом «емоційного кружляння» - 
натовп по колу відтворює одну й ту саму розповідь, додаючи до неї свої 
емоції та свій погляд на ситуацію.  

Експресивний натовп - це сукупність людей, що відкрито виражає 
свої емоції: радість, горе, гнів, заперечення. Одним з варіантів експресивного 
натовпу є екстатичний натовп, він може виникати під час релігійних обрядів, 
шалених карнавалів чи концертів музикальних кумирів, коли індивіди 
молитвами, ритуалами або іншими спільними діями доводять себе до стану 
шаленства.  

Конвенційний натовп складається з людей, що поєднані спільними 
інтересами та дотримуються ряду правил. Але лише до певного моменту 
конвенційний натовп діє відповідно правилам. Прикладом цього виду 
натовпу можна назвати групи болільників - «фанатів» футбольних команд, 
що підтримують своїх кумирів, вболіваючи за них на стадіонах.  

Діючий натовп. У соціальній психології вивченню саме цього виду 
натовпу приділяється особлива увага. Він вважається найбільш значимим у 
соціально-політичному відношенні. У свою чергу, діючий натовп поділяють 
на чотири підвиди: агресивний, панічний, здирницький та бунтівний.  

Агресивним натовпом рухає ненависть та гнів. Це маса людей, яким 
притаманна жага вбивств та руйнувань.  

Панічний натовп поєднує людей, що намагаються уникнути небезпеки, 
реальної або вигаданої.  

Люди, що входять у склад здирницького натовпу, прагнуть до надбання 
певних матеріальних цінностей - це можуть бути звичайні мародери або 
ошукані вкладники фінансових пірамід, їх головна особливість - емоційна 
єдність, але при цьому неминучий конфлікт: цінностей, за які бореться 
натовп, не вистачить на всіх.  

Бунтівний (у разі перемоги - революційний) натовп - обов'язковий 
атрибут усіх революційних потрясінь. Найчастіше він характеризується 
класовою однорідністю та єдністю переконань.  
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Між різними видами натовпу існують суттєві розбіжності, при цьому 
реальним є факт швидкої трансформації натовпу з одного виду у інші. 
Прикладом такого переходу можуть бути події в Ірані в період краху 
шахського режиму та приходу до влади режиму аятоли Р. Хомейні. В якийсь 
момент у декількох десятках місць Тегерану сталися дорожньо-транспортні 
аварії. Виникли перші, нібито «випадкові» натовпи, які трансформувалися у 
експресивні, що виражали своє невдоволення організацією роботи дорожньої 
поліції. Поступово натовпи продовжили своє перетворення. Від слів маса 
перейшла до відповідних дій: руйнування поліцейських дільниць та 
різноманітних сутичок з представниками правопорядку. Після погромів 
поліцейських відділків маса легко могла набути стану здирницького натовпу, 
якби почався грабіж. Взагалі, для подібних трансформацій потрібні лідери, 
здатні повести за собою людей. При відповідному зовнішньому впливі та 
правильному керівництві з їх боку такий натовп швидко перетвориться у 
діючий, а конкретніше, у його підвид - бунтівний натовп.  

Структурні особливості натовпу. Усі натовпи на початку їх 
утворення та у стані відносного спокою мають тенденцію набувати 
колоподібної форми. При цьому характерно існування двох протилежних 
напрямків руху людей: від периферії до центру та навпаки. Такий 
безперервний рух у натовпі допомагає швидкому розповсюдженню 
інформації та розподілу людей за ступенем їхньої активності. Індивіди, які 
готові прийняти участь у діях маси, концентруються ближче до центру, більш 
пасивні - на периферії. У випадку виникнення серед учасників натовпу 
почуття страху або невпевненості люди починають концентруватися у центрі 
натовпу.  

Кордони натовпу мають рухливий характер, відповідно місце 
положення окремих індивідів постійно змінюється. Таким чином, випадковий 
спостерігач раптово може опинитися у центрі натовпу.  

Забезпечити контроль над поведінкою натовпу майже неможливо. 
Оптимальний варіант вирішення цієї проблеми -не допустити формування 
діючого натовпу, створити умови, що будуть сприяти виникненню почуття 
соціальної захищеності. Якщо натовп з безумовно агресивними намірами вже 
почав формуватися, необхідно прийняти міри інформаційного, 
організаційного та тактичного характеру з метою припинення подальшої 
концентрації людей.  

Потрібно блокувати підходи до натовпу, аби запобігти його 
поповнення; не намагатися витиснути масу з місця, на якому вона 
розмістилася; максимально тягнути час, аби люди втомилися та рівень їх 
активності знизився; пам'ятати про надмірну імпульсивність натовпу і не 
відповідати на погрози та образи; повідомляти про заходи, що вжито з метою 
усунення проблем, у зв'язку з якими зібрався натовп; сприяти виходу людей з 
натовпу крізь вказані коридори з організованими там фільтраційними 
пунктами, постійно інформувати масу про цю можливість; намагатися 
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безперервно вести переговори, щоб ізолювати неформальних лідерів та 
організаторів заворушень.  

Таким чином, крок за кроком настрій натовпу, емоції, якими він був 
охоплений, піддавалися поступовій трансформації. У залежності від рівня, 
якого досягнула емоційна напруженість натовпу, змінювався і його вид.  

Ті, хто стверджують, що не мають відчуття страху, перш за все, 
обдурюють самих себе. Відчуття страху, що з’являється у момент небезпеки у 
людини — природне відчуття. Це інстинкт самозбереження — сигнал 
тривоги в небезпечній ситуації. Страх мобілізує фізичні сили, прискорює 
роботу мозку, концентрує увагу, допомагає виходити з тупикової ситуації. В 
деяких випадках відсутність відчуття страху означає відсутність уяви і, отже, 
нездатність оцінити небезпеку. Навпаки, ті, у кого розвинута уява, можуть 
часто переживати відчуття тривоги непропорційно реальній небезпеці.  

      На ґрунті страху з’являються неспокій, нервування, слабкість, 
безсилля, нерухомість. Цей стан супроводжується порушеннями нервової 
системи або ж істеричною реакцією і нездатністю до дій. Відсутність 
ясності в оцінці ситуації спричиняє за собою стан безвихідності і відмову 
від опору. Такий стан називають панікою. Людина, охоплена панікою, 
може швидко залучити в подібний стан і оточуючих.  

Подібна поведінка позбавлена якого-небудь здорового глузду. Це 
інстинкт, що характеризується криком: «Рятуйся, хто може!» Люди, охоплені 
панікою, повністю втрачають індивідуальні достоїнства і стають частиною 
натовпу, нездатною контролювати свої дії.  

Паніка - це раптовий, заразливий страх, 
що опановує натовпом в хвилини дійсної або 
уявної небезпеки. У людей може розвиватися 
також страх самотності в громадських місцях, 
особливо в ситуаціях, коли з них важко швидко 
вибратися (агорафобія).  

Почуття страху, що охоплює групу 
людей, миттєво передається іншим і переростає 
в некерований процес - паніку. У людей різко підвищується емоційність 
сприйняття того, що діється навкруги, знижується відповідальність за свої 
вчинки. Людина не може розумно оцінити свою поведінку і обстановку, що 
склалася. В такій атмосфері досить тільки одному висловити, виявити 
бажання втекти з небезпечного району, як людська маса починає сліпо 
копіювати його дії. Тому найчастіше гинуть не від самої небезпеки, а від 
страху і паніки, що виникають у натовпі. Про це треба завжди пам'ятати І 
передбачати можливу небезпеку. 

Дослідження Карантелі (США) вказують на такі характерні риси 
паніки: 
– панічна втеча завжди скерована в бік від небезпеки (не робиться ніяких 

спроб протидії); 
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– напрям втечі при паніці не є випадковим (вибір - за знайомою дорогою 
або тією, якою втікають інші); 

– за своїм характером, панічна втеча асоціальна (найсильніші зв’язки 
можуть бути перервані: мати може кинути дитину, чоловік - дружину і 
т.д., а коли стають несподіваним джерелом небезпеки одне для одного); 

– людина, охоплена панікою, завжди вірить, що обстановка дуже 
небезпечна (панічна втеча припиняється, коли людина усвідомлює, що 
перебуває поза небезпечною зоною); 

– людина, охоплена панікою, погано міркує, хоча повністю її дії не 
позбавленні логіки.    Проблема, скоріше, в тому, що вона шукає 
альтернативних рішень і не бачить наслідків свого рішення, інколи - 
головних, як у типовому для пожеж випадку: стрибок з приречено 
високої висоти. 

Зрозуміло, що нейтралізувати паніку може або сильне емоційне гальмо, 
або чудо. Але, як відомо, чудес не буває. А серед засобів нейтралізації паніки 
- категоричні команди, гаряче переконання у відсутності небезпеки. 

Статистика свідчить, що у місцях, де збирається дуже багато людей, 
наприклад у школі, кінотеатрі, на стадіоні і т.д., некеровані панічні дії можуть 
викликати навіть людські жертви. 

Щоб не загинути у натовпі, краще правило - не потрапляти в нього або 
обминути його. Якщо це неможливо, ні в якому разі не йти проти натовпу. 

 Пам'ятайте, що найнебезпечніше - бути затиснутим і 
затоптаним у натовпі! 

Люди в паніці не помічають тих, хто перебуває поряд. Кожен думає про 
особистий порятунок. Люди пориваються вперед, до виходу. Найбільша 
тиснява буває в дверях, перед сценою, біля арени і т.д. Тому, входячи в будь-
яке приміщення треба звернути увагу на запасні і аварійні виходи, знати, як 
до них добратися. 

Не наближайтеся до вітрин, стін, скляних дверей, до яких тебе можуть 
притиснути і роздушити. Якщо натовп захопив тебе - не чини йому опору. 
Глибоко вдихни, зігни руки в ліктях, підніми їх, щоб захистити грудну 
клітину. Не тримай руки в кишенях, не чіпляйся ні за що руками, - їх можуть 
зламати. Якщо є можливість, застебни одяг. Високі каблуки можуть 
коштувати тобі життя, так само, як і розв'язаний шнурок. Викинь сумку, 
парасольку і т.д. Якщо у тебе щось впало, ні в якому разі не намагайся 
підняти, - життя дорожче. 

Головне завдання в натовпі - не впасти. Якщо тебе збили з ніг і ти впав 
на землю, спробуй згорнутися клубком і захистити голову руками, 
прикриваючи потилицю. При будь-якій можливості треба спробувати встати. 

З метою запобігання надзвичайним ситуаціям під час проведення 
масових заходів рекомендується створення так званих “груп порятунку”. 

Основне їхнє завдання - своєчасне і оперативне реагування на раптові 
запити присутніх і недопущення панічних настроїв. 
 



 147 

Друге навчальне   питання: «Поширення інфекційних хвороб серед 
населення. Джерела збудників інфекцій. 
Основні механізми передавання збудників 
інфекції» 

Надзвичайні ситуації техногенного, природного або воєнного 
характеру суттєво впливають на формування епідемічних осередків цілого 
ряду інфекційних хвороб. 

В районі НС зростання інфекційної захворюваності обумовлюється 
такими причинами: 
– руйнування комунальних об’єктів (водопостачання, каналізація, 

опалення); 
– різке погіршення санітарно-гігієнічного стану території, в зв’язку зі 

зруйнуванням промислових об’єктів, житлових будинків, наявністю 
трупів людей, тварин, гниючих продуктів тваринного і рослинного 
походження; 

– масове розмноження гризунів, поява епізоотій серед них і активізація 
природних осередків інфекційних хвороб; 

– масова міграція організованих і неорганізованих контингентів людей, 
переміщення сил ЦО і військових формувань, різних сил і засобів, які 
використовуються для ліквідації наслідків при надзвичайній ситуації; 

– підвищення сприйнятливості постраждалого населення до інфекцій у 
зв’язку зі зниженням загальної резистентності організму; 

– порушення нормальної роботи лікувально-профілактичних і санітарно-
епідеміологічних закладів, які розташовані в зоні НС; 

– необхідність надання додаткової допомоги місцевим медичним закладам 
у проведенні заходів в зоні НС; 

Прикладом загострення епідемічної ситуації може служити землетрус в 
районі Ашгабаду (Туркменія) 5 жовтня 1948 року,  де кількість загиблих 
становила до 100 тис. осіб. Для тимчасового помешкання людей, які 
залишились без житла, були створені наметові містечка, організовано 
харчування, водопостачання та медичне забезпечення. Внаслідок вжитих 
заходів вдалося уникнути розвитку значних епідемій, проте суттєве 
погіршення санітарно-епідемічної обстановки в місті внаслідок руйнувань 
епідемічно значемих об’єктів, загострило епідемічну ситуацію з ряду 
інфекцій. У 1949 році в порівнянні  з 1948, захворюваність на черевний тиф 
зросла на 36% , дизентерію на 22%. 

Після землетрусу в Вірменії вода була забруднена на глибині до 8 м., 
що також призвело до спалаху кишкових інфекцій. 

Інфекційні хвороби – група захворювань, які спричиняються 
патогенними мікроорганізмами (бактерії, віруси, рикетсії, гриби). 

Спільною ознакою більшості інфекційних хвороб є можливість 
передаватись від хворого організму здоровому у разі наявності сприятливих 
умов набувати масового епідемічного поширення. (Навести приклади спалаху 
грипу, харчових отруєнь і т.д.) 
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Мікроорганізми являють собою мілкі живі істоти, які оточують нас 
всюди і знаходяться в повітрі, ґрунті, воді. Мікроби також живуть і 
розмножуються в порожнині рота, носа, гортані, в дихальних шляхах, на 
шкірі, особливо багато їх в кишечнику. Вони дуже швидко 
розповсюджуються і розмножуються з однієї бактерії через 20-30 хвилин при 
сприятливих умовах виникають дві нових. Мікроорганізми не мають запаху, 
або забарвлення, вони досить малі за розмірами і не помітні простим оком, 
довго зберігаються у зовнішньому середовищі і не втрачають своїх 
хвороботворних властивостей. 

Не хвороботворні мікроорганізми відіграють важливу роль в 
органічному житті. Вони очищують природу від мертвих тіл (розклад, 
гниття), забезпечують кругообіг важливого хімічного елемента азоту, 
підтримують родючість ґрунтів, є рухомою силою процесів бродіння 
(виноробство, випічка хліба, одержання молочнокислих продуктів). 

Хвороботворні мікроорганізми є збудниками хвороб і можуть бути 
причиною смерті, при цьому кожна інфекційна хвороба викликається 
специфічним мікроорганізмам, який властивий тільки даній хворобі.  

Заразні хвороби відрізняються від незаразних рядом ознак. Більшість 
інфекційних хвороб супроводжується підняттям температури, нерідко 
головною біллю, замерзанням, розбитістю; при деяких хворобах з’являється 
кашель, чхання; при інших – блювота, понос; для ряду хвороб характерною 
ознакою служить поява різноманітного висипу. Однак найбільш важливою 
ознакою, як вже повідомлялось, є здатність передаватися від хворого 
здоровим людям. 

По локалізації збудника в організмі і шляхах передачі розроблена 
класифікація інфекційних хвороб: 
– Шлунково - кишкові інфекційні хвороби – збудник локалізується в 

кишках, виділяється з фекаліями, зараження відбувається через рот 
(черевний тиф, дизентерія, холера, вірусні гепатити А ,С, гельмінтози і 
т.д.). 

– Інфекційні хвороби дихальних шляхів – збудник локалізується в слизовій 
оболонці дихальних шляхів, виділяється при кашлі, дихання, розмові, 
чханні (кір, краснуха, коклюш, віспа, епідпаротит, грип, ГРВІ). 

– Кров’яні (трансмісивні) інфекційні хвороби – збудник локалізується в 
крові. Зараження відбувається коли мікроорганізм потрапляє в кров від 
живих кровоносних переносників ( висипний тиф, малярія, чума, 
геморагічні лихоманки та ін.) 

– Інфекційні хвороби зовнішніх покривів – локалізація мікроорганізму в 
шкірі і зовнішніх слизових оболонках. Зараження відбувається при 
контактній (венеричні хвороби) або через одяг і пошкоджену шкіру 
(правець, сибірка). 
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РОЗГЛЯНЕМО ХАРАКТЕРИСТИКУ ДЕЯКИХ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ ХВОРОБ. 
Сальмонельоз. Хвороба викликається групою мікроорганізмів – 

сальмонел, які відрізняються рядом біохімічних особливостей. Джерелом 
інфекції є домашні тварини, гризуни, гуси, качки і люди – носії бактерій. При 
обстежені тварин, сальмонели виділялися у ВРХ  1 - 5% , вівці  4 – 30%, свині 
5 – 15%, качки, гуси до 50%. В останні роки збудник сальмонельозу почали 
виділяти з курячих яєць. Збудник передається через харчові продукти – м’ясо, 
м’ясний фарш, особливо хворих тварин, качині яйця, молоко і молочні 
продукти. Інкубаційний період продовжується від 6 годин до 2-х діб. 

Початок хвороби: гострий біль в області епігастрія і шлунка, нудота, 
багаторазова блювота, пронос, судоми, слабкий пульс, висока температура. 
Всі виділення хворого містять багато сальмонел, і все, що ними забруднено, 
небезпечне для оточуючих. В лікуванні важливе значення має промивання 
шлунку 3-5% розчином соди з подальшою госпіталізацією в лікувальний 
заклад. 

Ботулізм. Збудник – спороносна паличка типів, А, В, С, Д, Е, яка 
відрізняється виключно високою стійкістю: гине тільки при температурі 120о 
(стерилізація під тиском 1 атм.); 20% розчин формаліну і 5% розчин фенолу 
вбивають лише через 24 години. Джерелом інфекції є травоїдні тварини. 
Передача проходить через харчові продукти – м’ясні та овочеві консерви, 
ковбасу, копченості, червону рибу, в яких накопичується токсин. Паличка 
живе в кишечнику тварин і риб, може знаходитися в ґрунті. Інкубаційний 
період продовжується від 1 години до декількох днів, в середньому 10-12 
годин. 

Хвороба починається біллю в животі, коліками, одноразовою 
блювотою, завмиранням серця, сухістю в роті, двоїнням перед очима, пульс 
при цьому повільний, ковтання утруднюється, голос беззвучний. Нерідко 
хвороба закінчується загибеллю хворого. 

Профілактичні заходи повинні бути направлені на боротьбу з 
передачею інфекції харчовим шляхом, особливо через консерви. Для 
лікування досить важливе раннє введення проти бутулітичної сироватки. 

Дизентерія – інфекційне захворювання з 
фекально-оральним механізмом передачі, 
викликається декількома видами дизентерійної 
палички роду шигел, які не мають тривалої стійкості 
до несприятливих факторів зовнішнього середовища; 
пряме сонячне світло вбиває її на протязі 30 хвилин, 
при температурі 58-60оС гине через 10 хвилин, від 1% 
розчину фенолу – на протязі 30 хвилин. 

Джерелом хвороби служить хвора людина або бактеріоносій. Збудник 
передається через забруднені продукти і воду. Тривалість інкубаційного 
періоду – 2-7 днів. Початок захворювання раптовий; з’являються 
спазмолітині болі в животі, пронос із слизом і кров’ю і тенезмами. У важких 
випадках температура може підніматися до 39оС. Нерідко хвороба протікає 
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легко, у зв’язку з чим такі хворі, небезпечні для оточуючих, так як не завжди 
звертаються до лікаря.  

Заходи профілактики – дотримання особистої і суспільної гігієни.  
Холера. Відноситься до особливо небезпечних інфекційних хвороб. 

Збудник – холерний вібріон, під мікроскопом має вигляд коми. Джерелом 
зараження є хвора людина або вібріоносій. Інфекція передається через воду, 
їжу і предмети, забруднені виділеннями хворого. Велику роль у перенесенні 
вібріоні відіграють мухи. 

Інкубаційний період може продовжуватися від декількох годин до 5 
днів, частіше – 2-3 дні. Хвороба починається раптово, супроводжується 
блювотою і поносом. Кал частіше (20-30 раз на добу) у вигляді рисового 
відвару або м’ясних помиїв. Швидко наступає обезводнення організму 
хворого, судоми, шкіра суха синюшна, дрябла, голос пропадає, температура 
тіла знижується до 35-34оС, пульс падає, виникає віддишка. При 
несвоєчасному лікуванні хворий може померти. 

Першочергове значення при проведенні профілактичних заходів має 
негайна госпіталізація хворого та ізоляція осіб, які були в контакті з ним, 
широке проведення заходів з дезінфекції, суворий контроль за водо 
забезпеченням і харчуванням, профілактичне щеплення. В осередку 
захворювання встановлюється карантин. 

Черевний тиф -  гостре інфекційне 
захворювання, яке викликає сальмонела, яка  
помірно стійка до несприятливих факторів 
зовнішнього середовища. Кип’ятіння вбиває 
мікроорганізмів миттєво, розчини 5% фенолу – за 2-
3 хвилини. Джерелами інфекції служить хвора 
людина або хронічні носій бактерій. Передача 

збудника проходить через заражені фекаліями продукти і воду. Інкубаційний 
період продовжується від 7 до 21 днів, у середньому – 14 днів. Початок 
захворювання частіше поступовий, температура піднімається повільно, 
драбино подібно на протязі 4-6днів, 2-3 тижні тримається на високому рівні, а 
потім поступово знижується до норми. 

Хворий скаржиться на головну біль, язик обкладений, живіт здутий, 
пульс повільний, в кінці 1 та 2-го тижня з’являється сип. Хворобою 
уражується тонкий кишечник. Збудники виділяються з випорожненнями і 
сечею. З метою попередження зараження оточуючих людей хворий повинен 
бути як можна раніше ізольований і госпіталізований.  

Проводиться дезінфекція приміщення, де знаходиться хворий, 
натільної та постільної білизни, випорожнень і сечі, а також епідеміологічне 
обстеження для виявлення джерела інфекції посилюється спостереження за 
санітарним станом об’єктів харчування і водо забезпечення; проводять 
щеплення . 
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ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ 
Грип – надзвичайно заразне захворювання. Збудником є вірус. 

Інкубаційний період 1-2 дні. Починається гостро: головний біль, температура 
38-390, болі в області лоба і очних яблук. Стан розбитості. Трахеобронхіт, 
нежить. Лихоманка триває 4-5 днів, але слабкість триває значно довше. 

Ангіна. Гостре інфекційне захворювання 
з явищами загальної інтоксикації і запалення 
мигдаликів. Крім загальних симптомів 
захворювання головного болю і підвищення 
температури тіла, ангіна супроводжується 
місцевими запальними явищами в горлі – 
припухлістю і почервонінням мигдаликів 

Кір - це гостре інфекційне захворювання, 
яке найчастіше вражає дітей. Але можуть захворіти і дорослі, яких у 
дитинстві обминула ця недуга. Хвороба заразна, її викликає вірус кору. 
Характеризується високою температурою, кашлем, нежитем, кон'юнктивітом, 
характерним висипом на шкірі. Дуже небезпечна для маленьких дітей. Якщо 
дитині ще немає двох років, хвороба часто супроводжується важкими та 
небезпечними для життя легеневими ускладненнями. 

Джерело інфекції - хвора людина. Інфекція передається повітряно-
крапельним шляхом під час безпосереднього контакту (розмова, кашель, 
чхання) і, що дуже небезпечно, - хвора дитина є заразною за 4-5 днів до 
появи висипу на шкірі, тобто ще в інкубаційному періоді. Через третіх осіб, 
іграшки та навколишні предмети інфекція не передається, бо вірус дуже 
нестійкий у навколишньому середовищі: швидко гине під впливом сонячного 
проміння та  речовин які дезінфікують. 

Інкубаційний період 18-21 доба. Кір - починається як звичайне гостре 
респіраторно-вірусне захворювання (кашель, нежить, підвищення 
температури, загальне нездужання). На третю - четверту добу в роті на 
слизовій оболонці щік, на рівні кутніх зубів з'являється кілька червоно-
фіолетових плям навколо дрібненьких білих горбочків - на зразок манної 
крупи. Горло яскраво-червоне, а на м'якому піднебінні спостерігаються 
маленькі цяточки крововиливів. Загальний стан погіршується, дитина стає 
сонливою, не хоче їсти, старші діти скаржаться на головний біль та біль у 
м'язах. 

Протягом наступної доби з'являються висипання, характер яких є дуже 
важливим для діагностики всієї інфекції. Це яскраві плямки неправильної 
форми, які часом зливаються (між плямами завжди є ділянки здорової 
шкіри), а під час натискування зникають, на дотик дещо випуклі і оксамитові. 
Починаються висипання спершу за вухами, на обличчі та шиї. Наступного 
дня поширюються всім тілом, на кінцівки аж до пальців. До речі, під час кору 
на сідницях висипань не буває, що також є важливою ознакою, аби відрізнити 
кір від краснухи. 
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Висипання триває 5-6 діб, після чого починає зникати у тому ж 
порядку (з обличчя до низу). На місцях висипань залишається коричнева 
пігментація, яка потім зникає завдяки злущуванню. Під час злущування шкіра 
хворого наче вкрита пудрою. Температура падає на 4-5 день після появи 
висипання, стан поліпшується, зникає нежить. Але кашель залишається 
довше внаслідок глибокого вірусного запалення слизової оболонки трахеї. 
Допоможуть мікстури або настої трав (відхаркувальні та заспокійливі - для 
дітей, схильних до судом).Рекомендовано: постільний режим, трохи 
підкислене пиття (морси, соки), їжа рідка, тепла, багата на вітаміни, годування 
за проханням, туалет слизових оболонок (промивання очей, носових ходів, 
полоскання ротової порожнини, підмивання у дівчаток для запобігання 
запалення піхви). 

Хворому необхідно перебувати весь час під наглядом лікаря для 
запобігання та своєчасної діагностики ускладнень (іноді - дуже важких). 

Після кору захисні сили організму, особливо маленької дитини (до 2 
років), різко знижуються, тому мікробні інфекції набувають важких форм. 
Можна підозрювати ускладнення, якщо: лихоманка утримується або 
з'являється повторно, після того, як температура знижувалася до норми 
протягом 2-3 діб; після того, як висипання почали зникати, дитина залишається 
млявою і відмовляється від їжі; дитина скаржиться на біль у вухах або 
головний біль. 

Найважчим ускладненням є кіровий менінгоенцефаліт, який потребує 
негайної госпіталізації та лікування в умовах нейро-інфекційного стаціонару. 
Небезпечним є кірове запалення легенів, яке також потребує стаціонарного 
лікування. Необхідно особливо пильнувати за дітьми, які хворіли на 
туберкульоз. Адже організм дуже ослаблений і хвороба може повернутися. 

Кіровий круп (набряк слизової оболонки гортані) дуже небезпечний, 
тому що через звуження і закриття голосової щілини дитина може 
задихнутися. 

Спостереження лікаря потребують і такі ускладнення, як запалення 
слизових оболонок очей - кон'юнктивіт та запалення лімфатичних вузлів — 
лімфаденіт. 

Якщо дитина до трьох років перебувала у контакті з хворим на кір, не 
будучи щепленою, їй необхідно зробити або щеплення за епідемічними 
показами (дітям від 1 року і старшим), або ввести гамаглобулін. У таких 
випадках може виникнути захворювання, але воно має значно легший перебіг і 
в 99% не дає ускладнень. 

Туберкульоз (від латинського  tuberculum - 
горбик) - інфекційне захворювання, що  викликає 
запальний процес, який супроводжується 
утворенням дрібних горбиків (переважно в 
легенях)  

Збудником туберкульозу   є мікобактерія 
туберкульозу – (бацили Коха) 
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Мікобактерії можуть вражати практично весь організм,  але на 95% 
страждають легені.  

Інфекція поширюється повітряно-крапельним шляхом(повітряно-
пиловим, контактно-побутовим, харчовим) 

Носієм мікобактерій є хвора людина (тварина). 
Підступність хвороби полягає в тому, що на початку вона не має чітко 

окреслених симптомів. І коли людина зверне увагу на малопомітну втрату 
маси тіла, втомлюваність, пітливість, хронічний кашель - може бути вже 
пізно.  

За останні 10 років кількість захворювань на туберкульоз збільшилася в 
2 рази 

Шляхи зараження: контакт з хворим на відкриту форму туберкульозу (в 
1 краплі слини хворого міститься понад    3 млн. мікобактерій, за рік він може 
заразити 10-20 осіб), його речами, хворими тваринами, вживання 
некип’яченого молока. 

Групи ризику (майже всі): 
– люди із зниженим імунітетом;  
– діти;  
– люди похилого віку;  
– медичні працівники;  
– люди, які палять, вживають алкоголь;  
– мігранти;  
– наркомани;  
– ВІЛ-інфіковані;  
– серед в’язнів захворюваність в 50-60 разів вища, ніж у людей на волі 
– Мікобактерії дуже стійкі в навколишньому  середовищі: 
– не гинуть:  
– під дією спирту, кислоти, лугу;     
– у молочних продуктах живуть до 300 діб; 
– в пилу до 3-4 місяців;  
– при температурі -23 С в ґрунті і сирих приміщеннях зберігають 

життєздатність протягом 7 років; 
– витримують охолодження до -200 С і нагрівання до +85 С  
– збудник гине:  
– під дією сонячних променів (протягом 2-6 годин);  
– нагріванні до 70 С (протягом 30 хв.); 
– кип’ятінні (5 хв.); 
– від дезінфікуючих розчинів 

 
Профілактичні заходи: 

– наполягайте на тому, щоб усі Ваші близькі, з якими Ви контактували 
протягом останнього часу, пройшли обстеження та 2-місячний 
профілактичний курс лікування; 
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– намагайтеся вести здоровий спосіб життя: регулярно відпочивайте, 
виконуйте фізичні вправи, не паліть і не зловживайте алкоголем; 

– докладіть зусиль, щоб Ваша їжа була поживною та містила багато 
вітамінів; 

– регулярно провітрюйте своє житло, не допускайте накопичення пилу у 
приміщенні; 

– Ваше лікування складається з : 
– вживання ліків, які призначає лікар; 
– достатнє харчування; 
– дотримання спеціального гігієнічного режиму (для хворих з відкритою 

формою туберкульозу); 
– після завершення стаціонарного курсу лікування ретельно дотримуйтесь 

рекомендацій лікаря. 
Дифтерія гостра інфекційна хвороба, що спричиняється дифтерійною 

паличкою. 
Джерелом збудника є хворий на дифтерію. 
Збудник передається переважно крапельним шляхом, який веде до 

розвитку дифтерії рото глотки. Зрідка факторами передачі є забруднені руки, 
побутові речі, білизна. 

Оскільки проводиться планова імунізація дітей дошкільного віку, 
хворіють переважно дорослі (80%), які не щеплені проти дифтерії. 

Основу профілактики дифтерії складає активна імунізація, яку 
проводять у плановому порядку всім дітям і далі дорослим через кожні 10 
років. 

КРОВ'ЯНІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 
ВІЛ-інфекція – інфекційне захворювання,  що спричиняється вірусом, 

який руйнує імунну систему людини 
Вірус Імуно - Дефіциту Людини синдром Набутого Імуно-Дефіциту 
СНІД - кінцева стадія ВІЛ-інфекції, що виникає внаслідок імунного 

дефіциту 
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ВІЛ/СНІД у світі: 

– понад 42 млн. ВІЛ-інфікованих 
– понад 23 млн. померло 
ВІЛ/СНІД в Україні 
– зареєстровано понад 60 тис. ВІЛ-інфікованих 
– з них близько 6 тис. дітей 
Найбільш інфікованих -  віком 30-39 років  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ ВІЛ/СНІД  В УКРАЇНІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                      

Шляхи передачі ВІЛ/СНІД 

Від матері до 
дитини 

Через кров  
Статевим 
шляхом 
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    П’ЯТЬ ФАКТІВ, ЯКІ ВАРТО ЗНАТИ ПРО ВІЛ - ІНФЕКЦІЮ:  

– ВІЛ - інфекція уражає імунну систему людини, що робить організм 
беззахисним перед іншими інфекціями;  

– ВІЛ - інфекція не передається побутовим шляхом: через рукостискання, 
сльози, слину, столові прибори, при користування туалетом, під час 
чхання або кашлю; 

– протягом трьох місяців після зараження ВІЛ - інфекцією неможливо 
отримати достовірний результат аналізу; 

– майже негайно; 
– протягом латентного періоду (5-7 років) ВІЛ - інфікована людина не 

відчуває будь-яких проявів захворювання, зберігає працездатність, але не 
перестає бути джерелом інфекції для оточуючих. 

Інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом: 
– СНІД; 
– гепатит; 
– сифіліс; 
– гонорея; 
– статевий Гермес; 
– хламідіоз; 
– мікоплазмоз. 
 

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ ЗОВНІШНІХ ПОКРИВІВ 
Короста – заразна хвороба, яка становить 

небезпеку для хворого, членів його родини та 
оточуючих людей.  

Збудником захворювання є коростяні 
кліщі, які паразитують в поверхневих шарах 
шкіри. Вони дуже маленькі і їх не видно 

неозброєним оком. 
Зараження коростою відбувається у разі безпосереднього контакту з 

хворою людиною (через потиск руки) при використанні речей, на яких є 
кліщі (натільна, постільна білизна, одяг, іграшки), при статевому контакті. 
Дуже часто заражаються в лазнях, душових, готелях, потягах та інших  
громадських місцях, за умови порушення санітарно-протиепідемічного 
режиму. 

Проявляється захворювання спочатку свербежем шкіри , який турбує у 
вечірній або ранковий час, потім виникає висип на шкірі.  

Розташовується висип переважно на китицях рук (складки між 
пальцями), шкірі внутрішніх поверхонь ліктьових суглобів, передньої та 
бокових поверхонь живота, попереку, стегон, сідниць, пахових складок, 
ареолах сосків, грудних залоз у жінок, статевого члена у чоловіків у вигляді 
розчухів та кров’янистих кірочок, які часто розташовані попарно, або 
ланцюжком. 
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При  нелікованій корості з часом на ураженій шкірі з’являються 
гнійники, що може привести до зараження крові та смерті хворого.  

Для того, щоб попередити ускладнення захворювання та поширення 
корости необхідно своєчасно звертатись до лікаря дерматолога. До одужання 
хворим на коросту не можна контактувати з оточуючими, ходити на роботу, в 
навчальні заклади, відвідувати дитячі заклади.  

Сибірка – гостра зоонозна хвороба,   що спричиняється сибірковою 
паличкою. 

Основним джерелом збудника для людини є хворі травоїдні 
сільськогосподарські (кози, вівці, корови, коні, верблюди) і інші тварини.  

Сприйнятливість до сибірки висока, частіше хворіють сільські жителі. 
Якщо ветеринарна служба виявляє сибірку – накладається карантин. 

Зараження людини відбувається: 
Контактним шляхом – через подряпини, порізи,  при догляді за 

хворими тваринами їх забоєві, зніманні шкіри, розбиранні туші, при 
виконанні земляних робіт.  

Харчовим шляхом - при вживанні недостатньо  термічно обробленого 
зараженого м‘яса. 

Можливе аерогенне інфікування – при вдиханні пилу, на якому є 
збудники, наприклад, під час стрижки овець, обробки зараженої вовни.  

Трапляється зараження при укусі мухою-жигалкою, ґедзем.  
Сказ – гостре інфекційне захворювання, яке проходить з ураженням 

центральної нервової системи і неминуче закінчується смертю 
(характеризується розвитком смертельного енцефаліту).  

Виникає після укусу чи ослизнення зараженою твариною. 
Джерелом збудника здебільшого є собаки, вовки, лисиці, коти, 

борсуки, куниці. Хвора на сказ людина, як правило, епідемічного значення не 
має. 

Збудник передається через слину зараженої тварини при укусах, 
ослизненні, через подряпини.  

Перша допомога: 
Після укусу твариною негайно видавити з рани якнайбільше крові,  

ретельно промити  водою з господарським милом, обробити  етиловим 
спиртом або розчином йоду, перекисом  водню, накласти стерильну пов’язку. 

Звернутися до медичного закладу  (травматологічного пункту  чи в 
хірургічний кабінет. 

Для виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб – епідемічного 
процесу необхідна наявність певних умов або, як прийнято говорити, трьох 
ланок епідемічного ланцюга:  
– джерела інфекції (зберігача збудника хвороби – мікроорганізм); 
– шляхів передачі (певного механізму переносу збудника від хворого 

здоровому); 
– сприйнятливого організму. 
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Разом з тим, оскільки цей процес протікає в людському суспільстві, 
серйозне значення має і ряд соціальних факторів: умови життя людей, рівень 
санітарної культури і медичного обслуговування населення, щільність 
населення, матеріальний стан, комунальний благоустрій, характер харчування 
та інші. 

У звичайних умовах джерелами заразних хвороб є хворі люди і 
тварини, які різними шляхами виділяють із свого організму мікроорганізми у 
зовнішнє середовище. Однак зберігати хвороботворні мікроби і виділяти їх 
можуть не тільки хворі люди, а й особи, які не проявляють ознак хвороби, - 
так звані бактероносії. Вони представляють велику небезпеку для оточуючих 
людей, оскільки виявити їх важче, ніж хвороби, відповідно неможливо 
своєчасно провести і необхідні профілактичні заходи. 

Розрізняють декілька шляхів розповсюдження інфекційних хвороб: 
трансмісивний, коли проходить зараження через кров; контактно-побутовий – 
передача інфекції через предмети домашнього вжитку (білизна, рушник, 
посуд, іграшки) забруднені виділеннями хворого; повітряно-крапельний – при 
розмові, чханні; харчовий – багато збудників зберігають життєздатність у 
воді, продуктах по крайній мірі, декілька днів, і передача гострої дизентерії, 
висипного тифу, холери може проходити через них досить широко. Якщо не 
приймати необхідних санітарних заходів, водяні епідемії, можуть призвести 
до сумних наслідків. 

Інфекційні хвороби частіше виникають там, де низький рівень 
санітарної культури, не дотримуються такі правила особистої гігієни, як 
миття рук перед їжею і після відвідування туалету, споживаються немиті 
овочі та фрукти, вода з випадкових джерел. 

Третя ланка епідемічного процесу є людина, яка схильна до 
інфекційних хвороб. Встановлено, що схильність людей до різних хвороб 
неоднакова. Найбільш легко передаються такі хвороби, як грип, кір, віспа, 
дизентерія, холера та ін. Ступінь схильності залежить від наявності і 
напруженості у людей природного або штучного імунітету. За ступенем 
заразності (контагіозності) розрізняють наступні ступені: 
– Високо контагіозні – особливо небезпечні інфекції (чума, натуральна 

віспа, геморрагічні лихоманки). 
– Контагіозні – сибірська виразка, сап, висипний тиф і т.д.. 
– Неконтагіозні -  туляремія, бруцельоз. 

В організмі людини на шляху проникнення хвороботворних 
мікроорганізмів стоять захисні бар’єри – шкіра, слизова оболонка шлунку, 
кишок, деякі складові частини крові. Суха, здорова і чиста шкіра виділяє 
речовини, які призводять до загибелі мікроорганізмів. Слиз і слина містять 
високоактивний фермент – лізоцим, який руйнує багато збудників. Оболонка 
дихальних шляхів також хороший захисник. Надійний бар’єр на шляху 
мікроорганізмів – шлунок. Він виділяє соляну кислоту і ферменти, які 
нейтралізують більшість збудників заразних хвороб. Однак, якщо людина п’є 
багато води, то кислотність, розчиняючись, знижується. Мікроби в таких 
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випадках не гинуть і з їжею проникають в кишечник, а звідти – в кров. Але 
там на їх шляху стоять лейкоцити, які виділяють інтерферон. Вони 
захоплюють і знешкоджують мікроорганізми.  

Виникнення інфек5ційних захворювань  зв’язано з попаданням в 
організм людини живих збудників, які при певних умовах починають 
розмножуватись в ньому, а потім виділятися в зовнішнє середовище. В 
результаті людина, що захворіла, стає здатною передавати збудників іншим 
людям, заражати їх. Заразні хвороби є дрібними живими істотами – 
мікробами, які як і все живе дихають, харчуються і розмножуються. 
Характерною властивістю збудника заразних захворювань є їх здатність при 
попаданні в організм людини і розмножені в ньому  утворювати токсини 
(отрути) і знищувати клітини тканин. Організм людини не беззахисний перед 
мікробами, він здатний знищувати їх. Ця сукупність захисних сил організму 
називається імунітетом.  

Розрізняють імунітет вроджений і набутий.  
До вродженого відносять видовий імунітет, який є в одного виду 

тварин і людини і виражається в неприйнятті  деяких видів захворювань. 
Наприклад, чума свиней  властива тільки цим тваринам, а інші тварини і 
людина нею не хворіють.  

Набутий імунітет у людини може виникнути після того, як вона 
перехворіє відповідним заразним захворюванням, або в результаті штучної 
імунізації (вакцинації). 

Під вакцинацією розуміють штучне введення в організм людини 
вбитих або ослаблених збудників заразних захворювань, а також продуктів їх 
життєдіяльності  - знешкоджених токсинів. 

Якщо в подальшому в організм привитої людини попадуть 
хвороботворні мікроби, то вони будуть знешкоджені виробленими по 
відношенню до них антитілами. 

Осередком заразного захворювання є хвора людина, виділення якої 
(сеча, кал, мокрота, слиз) об’єднують велику кількість хвороботворних 
мікробів, або заражена тварина (наприклад при таких захворюваннях, як 
чума, сибірська виразка та ін.). 

Мікроби потрапляють від хворого або тварини до здорової людини 
різними шляхами: контактним, елементарним, повітряно крапельним, 
трансмісійним. 

Осередком інфекції можуть бути і носії бактерій  – люди, які 
перехворіли заразними захворюваннями, але не повністю одужали.  

Носії бактерій – практично здорові люди, в них немає явних показників 
хвороби, але вони постійно або періодично виділяють в зовнішнє середовище 
мікроби і являються таким чином, осередком розповсюдження даного 
захворювання.  
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Третє навчальне питання: «Режимно-обмежувальні заходи (посилене 
медичне спостереження, обсервація, 
карантин). Правила поведінки в 
осередках інфекційних захворювань, 
особиста гігієна в цих умовах». 

Санітарно-гігієнічне забезпечення населення у надзвичайних ситуаціях 
проводиться з метою підтримки працездатності населення, збереження його 
здоров'я та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя. Це 
досягається проведенням санітарного нагляду за умовами виробничої 
діяльності, виконанням норм і правил харчування, водопостачання, 
похованням загиблих та померлих, проведенням гігієнічної експертизи 
продовольчих продуктів та питної води, а також комплексом заходів по 
попередженню виникнення та масового розповсюдження інфекційних 
захворювань серед населення. 

Протиепідемічне забезпечення включає комплекс заходів, що реалізуються 
з метою попередження виникнення, розповсюдження та ліквідації інфекційних 
захворювань у зоні надзвичайної ситуації. 

Для забезпечення найбільшої ефективності санітарним та 
протиепідемічним заходам необхідно: 
– завчасно прогнозувати санітарну і епідемічну ситуацію; 
– з'ясувати особливості розвитку епідемічного процесу; 
– розробити прогноз санітарних витрат; 
– організувати і забезпечити проведення санітарно-епідеміологічної 

розвідки; 
– визначити необхідну кількість сил і засобів,  порядок використання  і 

систему управління ними; 
– встановити особливості ЛЕЗ інфекційних хворих. 

Ефективність санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів 
ґрунтується на даних відповідної розвідки. 

 Санітарно-епідеміологічна розвідка займається: 
– оперативним збором відомостей про санітарно-гігієнічну і епідемічну 

обстановку в осередку ураження; 
– аналізом динаміки і структури інфекційної захворюваності; 
– санітарно-гігієнічним і лабораторним обстеженням довкілля, житлових і 

комунальних об'єктів. 
Санітарно-радіологічна розвідка займається оперативним збором 

даних про радіаційну обстановку для отримання попередньої інформації про 
радіаційне забруднення оточуючого довкілля з метою прийняття рішення 
щодо організації відповідних заходів. 

Санітарно-хімічна розвідка займається збором відомостей про 
якісний і кількісний склад НХР, визначає вражаючу дію хімічних речовин на 
населення, масштаби і характер зараження території та об'єктів, рекомендує 
заходи захисту. 
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Біологічна (бактеріологічна) розвідка виявляє факт забруднення 
довкілля біологічними агентами, забирає проби з об'єктів та довкілля, 
визначає, кому і куди їх відправляти, якими силами, в якому режимі і 
чим вести спостереження. 

Результатом будь-якого виду розвідки є отримання даних, на основі яких 
проводиться оперативний аналіз, розробляється прогноз розвитку 
епідемічної ситуації і визначаються заходи щодо її ліквідації. Стан району 
надзвичайної ситуації може бути визначений як сприятливий, нестійкий, 
несприятливий і надзвичайний. 

Сприятливий стан: серед населення відсутні інфекційні 
захворювання або мають місце поодинокі випадки, які не пов'язані один з 
іншим. 

Нестійкий стан: серед населення з'являються окремі інфекційні 
захворювання, виникають групові захворювання без подальшого 
розповсюдження. 

Несприятливій стан: виникають групові інфекційні захворювання з 
тенденцією до їх подальшого розповсюдження або поодинокі випадки 
захворювання особливо небезпечними інфекціями (чума, холера, сибірська 
виразка тощо). 

Надзвичайний стан: серед населення виникла епідемія інфекційного 
захворювання або групові захворювання особливо небезпечними інфекціями. 

Спалахи особливо небезпечних чи карантинних інфекцій, а також 
інфекційних захворювань, природа яких не встановлена, потребують 
режимних та ізоляційних заходів. 

  Карантин це система режимних, адміністративно-
господарських, протиепідемічних, лікувально-профілактичних і санітарно-
гігієнічних заходів, які спрямовані на локалізацію і ліквідацію осередків 
ураження. 

Карантин передбачає: 
– повну ізоляцію осередку ураження; 
– встановлення на зовнішніх кордонах охорони; 
– заборону виходу людей, тварин та вивозу майна; 
– дозвіл в’їзду лише спеціальним формуванням; 
– заборону транзитного проїзду; 
– розподіл населення на маленькі групи і доставку харчування, води у 

квартири, окремі будинки; 
– припинення робіт всіх підприємств та установ, крім тих, які мають 

особливе значення для господарства; 
– проведення профілактичного лікування населення, а також санітарна 

обробка, дезінфекція, дезінсекція і дератизація; 
– використання засобів індивідуального захисту. 
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Об’єкти, які продовжують роботу у зонах карантину переходять 
на особливий режим праці: 
– робітники та службовці переводяться на казармений стан з виконанням 

протиепідемічних заходів; 
– зміни розподіляються на окремі групи (можливо, меншої чисельності), 

контакт між ними та вихід з приміщень забороняється; 
– харчування та відпочинок організується по групах у спеціально 

відведених приміщеннях. 
На в'їзді та виїзді із зони розгортаються контрольно-пропускні пункти 

(КПП) та санітарно-контрольні пункти (СКП). 
Коли вид збудника не належить до групи особливо небезпечних 

інфекцій, замість карантину вводиться режим обсервації. 
Обсервація  це система ізоляційно-обмежувальних, 

протиепідемічних, лікувально-профілактичних і санітарно-гігієнічних 
заходів, які спрямовані на попередження розповсюдження інфекційних 
захворювань. 

При обсервації проводяться менш суворі ізоляційно-обмежувальні 
заходи, а саме: 
– максимально обмежується в’їзд та виїзд; 
– вивезення з осередку майна дозволяється після знезараження; 
– посилюється медичний контроль; 
– обмежуються масові культурно-просвітницькі заходи та інше. 

Термін карантину на обсервації встановлюються, виходячи з 
максимального інкубаційного періоду захворювання. Його обчислюють з 
моменту госпіталізації останнього хворого та проведення заключної 
дезінфекції. 

Лікувально-профілактичні заходи проводяться всіма медичними 
установами за територіально-виробничим принципом. З метою раннього і 
активного виявлення інфекційних хворих медичними працівниками разом із 
санітарними дружинами кожного дня організуються обходи підприємств, 
цехів, житлових будинків із збором анамнезу, вимірюванням температури та 
роздачею профілактичних медичних засобів. Результати обходів передають у 
територіальні поліклініки. При виявлені інфекційного хворого останнього 
ізолюють до обстеження його лікарем. Якщо лікар вважає за необхідне 
госпіталізувати підозрілого на інфекційне захворювання, то в його 
помешканні проводиться заключна дезінфекція, а за особами які перебували 
в контакті із хворим, встановлюється медичний нагляд. 

Населення, яке знаходиться в осередку бактеріологічного зараження, 
підлягає терміновій профілактиці з метою попередження захворювання або 
послаблення дії бактеріального агента на людину. Термінова профілактика 
здійснюється по відношенню до всього населення, але в першу чергу до тих, 
хто безпосередньо був у контакті з інфекційним хворим, а також особистого 
складу формувань, які приймають участь у ліквідації наслідків. Робітники та 
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службовці засоби термінової профілактики отримують за місцем роботи, 
декретоване населення - за місцем проживання. 

Необхідною умовою санітарно-гігієнічного забезпечення є суворий 
санітарний контроль за гігієнічно значущими об'єктами, руйнування або 
пошкодження яких в осередку ураження може призвести до погіршення 
санітарно-гігієнічної та епідемічної обстановки. До таких об'єктів 
належать: 
– системи водопостачання і каналізації; 
– об'єкти харчової промисловості, харчування, торгівлі харчовими 

продуктами, тимчасові пункти харчування рятувальників і населення; 
– підприємства комунального обслуговування; 
– дошкільні і шкільні заклади; 
– житловий фонд; 
– лікувально-профілактичні заклади та їх харчоблоки; 
– маршрути евакуації і тимчасового розселення евакуйованого населення; 
– пункти санітарної обробки; 
– місця утилізації твердих і рідких відходів. 

Загальне керівництво в осередках особливо небезпечних і 
карантинних хвороб покладається на надзвичайні протиепідемічні комісії 
(НПК). До складу НПК входять представники територіальних 
координаційних комісій державної Служби медицини катастроф та санітарно-
епідеміологічної служби. Основними їх завданнями є: 
– здійснення загального керівництва і контролю за своєчасним і повним 

проведенням   протиепідемічних   заходів   для   локалізації   і   ліквідації 
осередку інфекційних захворювань; 

– розробка, затвердження і впровадження комплексу заходів для ліквідації 
осередку особливо небезпечної або карантинної інфекції; 

– визначення обсягу і строків проведення протиепідемічних заходів; 
– організація встановлення кордонів вогнища інфекційних захворювань; 
– контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм і правил; 
– мобілізація   необхідних   сил   і   засобів   для   забезпечення   проведення 

запланованих заходів; 
– рішення питань щодо встановлення або зняття режимів карантину чи 

обсервації; 
– визначення порядку в'їзду і виїзду з осередку інфекційного захворювання 

тощо. 
Для забезпечення повсякденного керівництва при НПК утворюється 

протиепідемічний штаб, засідання якого проводяться щодня. В його 
структурі доцільно створити лікувальну, протиепідемічну, карантинну, 
лабораторну та дезінфекційну групи. 

Лікувальна група здійснює керівництво і контроль за проведенням заходів 
діагностики і лікування хворих, які перебувають у лікувальному закладі, 
контролює і подає допомогу в організації ізоляторів (обсерваторів) і 
патологоанатомічної служби. 
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Протиепідемічна група здійснює керівництво і надання допомоги у 
проведенні заходів щодо визначення кордонів епідемічного вогнища, розвідки 
й оцінки санітарно-епідемічного стану району НС, проведення епідемічного 
обстеження, своєчасного активного виявлення, медичної евакуації і лікування 
хворих, ізоляції осіб, які мають підозру на ризик зараження, обсервації осіб, що 
виїжджають за межі осередку, відбору і доставки матеріалу для лабораторного 
дослідження, організації загальної і екстреної профілактики тощо. 

Карантинна (обсерваційна) група здійснює керівництво і 
контроль за організацією ізоляційно-обмежувальних і режимних заходів, 
охороною епідемічного осередку, організацією контрольно-пропускних і 
санітарно-контрольних пунктів тощо. 

Лабораторна група організує проведення лабораторної діагностики і 
дослідження матеріалів від хворих, контактуючих з ними, об'єктів довкілля, а 
також зоолого – паразито логічних досліджень. 

Дезінфекційна група організує і забезпечує проведення санітарної обробки і 
дезінфекції. 

Безпосереднє виконання санітарно-епідемічних та протиепідемічних заходів 
покладається на органи і заклади санітарно-протиепідемічної служби, а також на 
інші заклади і служби, що визначені координаційними комісіями державної Служби 
медицини катастроф.  

Заходи профілактики при виникненні гострих кишкових 
захворювань: 

Для попередження цих хвороб необхідні суворий санітарний контроль 
за харчовою промисловістю, зберіганням та використанням м’яса, постійне 
дотримання санітарних та технологічних правил приготування їжі.  

Виходячи з того, що весь комплекс профілактичних заходів на 
підприємствах і закладах з боротьби із сальмонельозом здійснюється 
державною системою ветеринарної і санітарної служб, зупинимося тільки на 
ряді рекомендацій, важливих у побутових умовах сім’ї. 
– Особиста гігієна і чистота рук повинні бути притаманні кожній людині, 

особливо жінкам, які готують їжу для сім’ї, дітей. 
– Не можна споживати в їжу сире молоко, куплене на ринку. 
– Зберігати м’ясо, м’ясні продукти (особливо фарш) потрібно в 

холодильнику. 
– М’ясо і рибу потрібно варити невеликими кусками, щоб температура 

всередині куска теж була високою. 
– Котлети рекомендується жарити не менше 5 хвилин з кожної сторони, а 

після цього ставити в духовку ще на 10 хвилин. Важливо, щоб м’ясо 
всередині котлет піддавалось надійній термічній обробці. 

– Не можна навіть на декілька годин залишати харчові продукти, які 
швидко псуються, особливо напівфабрикати, в теплому приміщенні. 

– М’ясні блюда, які залишилися невикористаними (навіть, якщо вони 
зберігаються в холодильнику), рекомендується на наступний день 
піддати повторній термічній обробці. 
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– Слідкуйте за чистотою посуду та поверхні кухонного столу, на якому 
розробляються м’ясні продукти. 

– Знищуйте всіма доступними засобами домашніх гризунів та мух. 
– Пийте кип’ячену воду, закривайте її від мух і охороняйте від можливого 

забруднення мишами або пацюками. 
 
Четверте навчальне питання: «Основні напрямки профілактики 

інфекційних хвороб. Методи і засоби 
дезінфекції, дезінсекції, дератизації. 
Основні дезінфекційні засоби». 

Серед способів захисту населення при виникненні надзвичайних 
ситуацій особливе місце займає медичний захист з проведенням санітарно-
гігієнічних та протиепідемічних заходів. Ці завдання покладені на медичні 
формування ЦЗ. 

Для захисту населення при НС використовуються колективні та 
індивідуальні засоби захисту. В даному розділі будуть розглянуті медичні 
засоби захисту, так як засоби захисту органів дихання і шкіри описані в 
інших методичних розробках. 

Медичні засоби захисту використовуються з профілактичною метою і 
при наданні медичної допомоги населенню в районі лиха. З їх допомогою 
можна запобігти і значно послабити дію вражаючих чинників. 

Ці засоби захисту випускаються в складі аптечки індивідуального 
медичного захисту (АІМЗ). 

До складу аптечки входять: 
– бутарфанолу тартрат 0.2%, у вигляді шприц – тюбика – ефективний 

знеболюючий засіб, що використовується для знеболення при 
травматичних ушкодженнях та проведенні протишокової терапії; 

– доксіцикліну гідрохлорид, у капсулах – антибіотик широкого спектру дій, 
для проведення екстреної неспецифічної профілактики широкого колу 
інфекційних захворювань, у тому числі й особливо небезпечних; 

– калію йодид, в таблетках – для проведення профілактики уражень 
щитовидної залози радіоактивним йодом при аваріях на АЕС і інших 
небезпечних об’єктах; 

– біоСтар в таблетках – препарат, що застосовується для зниження 
негативного впливу радіонуклідів на організм людини та прискорення 
процесів виведення радіонуклідів та сполук важких металів з організму, 
підвищення імунного стану; 

– валідол, у таблетках – для купування нападу стенокардії та як легкій 
седативний засіб; 

– вугілля активоване, в таблетках – препарат, що застосовується як 
ентєросорбєнт для зв’язування і виведення з організму токсинів і 
небезпечних хімічних речовин; 

– пластир бактерицидний – для накладання антисептичних пов’язок при 
незначних поверхневих травмах; 
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– бинт стерильний; 
– акватабс, у таблетках – для знезаражування індивідуальних запасів пітної 

води, а також приготування розчинів для миття овочів і фруктів. 
Мета термінової профілактики – попередження інфекційного 

захворювання серед уражених людей. Вона проводиться після встановлення  
бактеріального зараження або виникнення масових інфекційних захворювань 
невстановленої етіології. 

Термінову профілактику поділяють на загальну і спеціальну. До 
встановлення виду збудника проводиться загальна термінова профілактика, а 
після встановлення виду збудника і виявлення його чутливості до 
антибіотиків,  проводиться спеціальна термінова профілактика. 

Для проведення загальної термінової профілактики використовуються 
антибіотики і хіміопрепарати широкого спектру дії. Тривалість курсу 
визначається часом, необхідним для виявлення збудника і встановлення його 
чутливості до антибіотиків. В середньому на це потрібно від 2 до 5 діб. 

Для проведення спеціальної термінової профілактики використовують 
антибіотики, що ефективно діють на збудника, який виявлено в осередку 
зараження, з врахуванням встановлення чутливості до антибіотиків. 
Тривалість курсу залежить від інфекції і типу антибіотика. 

Для проведення загальної неспецифічної термінової профілактики в 
осередку бактеріального зараження використовують 4 варіанти: 
1. Доксициклін 0,2х1 раз, 5 діб 
2. Ріфампіцін 0,5х3 рази, 5 діб 
3. Тетрациклін 0,5х3 рази, 5 діб 
4. Сульфатон 1,4х2 рази, 5 діб. 

Основний засіб – доксициклін, інші – резервні. 
В залежності від виду збудника і його чутливості до антибіотиків, 

використовують різні схеми загальної неспецифічної екстреної профілактики 
конкретних інфекційних захворювань. 

Для профілактики грипу використовують ремантадин в дозі 0,1х3 рази 
в першу добу і 2 рази на другу. 

Термінова профілактика здійснюється по відношенню до всього 
населення. але в першу чергу до тих, хто безпосередньо був у контакті з 
інфекційним хворим, а також особистого складу формувань, які приймають 
участь у ліквідації наслідків НС. Робітники та службовці засоби термінової 
профілактики  отримують за місцем роботи, декретоване населення – за 
місцем проживання. 

Згідно наказу МОЗ України №48 від 03.02.06. « Про порядок 
проведення  профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу 
медичних імунобіологічних препаратів» розроблена схема проведення 
щеплень по епідпоказанням (дивись Таблицю №1). 
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Таблиця №1 
 

ЩЕПЛЕННЯ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ НА ЕНДЕМІЧНИХ ТА ЕНЗООТИЧНИХ 
ТЕРИТОРІЯХ ТА ЗА ЕПІДЕМІЧНИМИ ПОКАЗАМИ 

 
Щеплення для 
профілактики 

Терміни початку 
вакцинації 

Терміни 
ревакцинації 

Примітки 

1 2 3 4 
Туляремії 1 Починаючи з 7 

років 
Через кожні 5 років Планову 

імунопрофілактику 
проводять окремим 
професійним групам 
населення та тим, які 
мешкають на ендемічних 
територіях. 

Бруцельозу 2 Починаючи з 18 
років 

Через 1 рік 

Сибірки 3 Починаючи з 14 до 
60 років 

Через 1 рік Позапланову 
імунопрофілактику 
проводять за рішенням 
територіальних органів 
виконавчої влади, місцевого 
самоврядування та 
санітарно-епідеміологічної 
служби 

Лептоспірозу Починаючи з 7 
років 

Через 1 рік 

Гарячки Ку Починаючи з 14 
років 

Згідно з інструкцією 
про застосування 

вакцини 

Кліщового 
енцефаліту 

Починаючи з 4 
років 

Щорічно протягом 
трьох років 

 

Чуми Починаючи з 2 
років 

Згідно з інструкцією 
про застосування 

вакцини 

Імунопрофілактику 
проводять за епідпоказами 

Черевного 
тифу4 

Починаючи з 7 
років 

Через два роки Імунізація проводиться при 
визначенні території 
неблагополучною за 2-3 
місяці до епідпідйому за 
рішенням головного 
державного санітарного 
лікаря території 

Грипу5 Згідно з 
інструкцією про 

застосування 
вакцини 

Згідно з інструкцією 
про застосування 

вакцини 

 

Жовтої 
лихоманки 

Починаючи з 9 
місяців 

Через 10 років Імунізація проводиться за 
10 діб до виїзду особам, які 
виїжджають у країни 
епідемічні з цієї інфекції 

Сказу6 При зверненні за 
медичною 

допомогою з 
приводу покусів, 

подряпин, 
ослизнення 

хворими або 
підозрілими щодо 
захворювання на 
сказ тваринами 

Згідно з інструкцією 
про застосування 

Планову 
імунопрофілактику 
проводять особам з групи 
ризику захворювання на 
сказ. Проводиться курс 
щеплень вакциною і 
антирабічним 
імуноглобуліном 
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Щеплення для 
профілактики 

Терміни початку 
вакцинації 

Терміни 
ревакцинації 

Примітки 

1 2 3 4 
Дифтерії7 Проводяться за 

епідпоказами 
Згідно з інструкцією 

про застосування 
 

Правця Проводяться за 
епідпоказами 

Згідно з інструкцією 
про застосування 

 

Гепатиту А8 Проводяться за 
епідпоказами 

Згідно з інструкцією 
про застосування 

 

Поліомієліту9 Проводяться за 
епідпоказами 

Згідно з інструкцією 
про застосування 

 

Кору10 Проводяться за 
епідпоказами 

Згідно з інструкцією 
про застосування 

 

Епідемічного 
паротиту10 

Проводяться за 
епідпоказами 

Згідно з інструкцією 
про застосування 

 

Краснухи10 Проводяться за 
епідпоказами 

Згідно з інструкцією 
про застосування 

 

Менінгококов
ої інфекції11 

Проводяться за 
епідпоказами 

Згідно з інструкцією 
про застосування 

 

Гепатиту В12 Проводяться за 
епідпоказами 

Згідно з інструкцією 
про застосування 

 

 
Щепленню підлягають: 

– персонал пунктів, підприємств із заготівлі шкір промислових тварин. 
їх первинної переробки; 

– працівники овоче-, зерносховищ, цукрових заводів, елеваторів; 
– мисливці, лісники, меліоратори; 
– медичний персонал відділів і лабораторій особливо небезпечних  

інфекцій; 
– протичумних установ,  які  працюють з живими  культурами  туляремії 

або зараженим матеріалом; 
– працівники млинів, комбікормових заводів, льонозаводів, підприємств з 

переробки сільськогосподарської продукції та сировини тваринного 
походження, працівники, які працюють з фуражем, пастухи, рільники, 
меліоратори, геологи, будівельники, які працюють у природних  
осередках туляремії інші; 

– працівники тваринницьких господарств, не благополучних щодо 
бруцельозу незалежно від форми власності; 

– працівники м'ясокомбінатів, забійних пунктів та інших підприємств з  
переробки сировини й продуктів  тваринництва, у які надходять 
сільськогосподарські тварини або сировина тваринницького 
походження з господарств, не благополучних щодо бруцельозу; 

– ветеринарні працівники,  які   працюють  з  живими  культурами  бруцел  
або зараженим матеріалом, а також обслуговують господарства, не 
благополучні щодо бруцельозу; 

– інші категорії населення у разі стійкого неблагополуччя територій 
згідно з рішенням   територіальних    закладів   державної   санітарно-
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епідеміологічної служби, надзвичайних протиепідемічних та 
протиепізоотичних комісій; 

– працівники лабораторій відділів особливо небезпечних інфекцій 
санітарно-епідеміологічних станцій та працівники лабораторій 
ветеринарної медицини, які працюють з живими культурами сибірки або 
зараженим матеріалом; 

– працівники водогінної та каналізаційної мереж; інші; 
– групи медичного ризику (висока можливість клінічних ускладнень грипу); 
– особи з хронічними захворюваннями (дихальної та серцево-судинної 

систем, нирок, обміну речовин); 
– особи віком понад 60 років; 
– особи, що перебувають у спеціалізованих колективах (інтернатах, 

будинках для осіб похилого віку, будинках дитини тощо). 
Групи епідемічного ризику (висока можливість інфікування грипом): 

– діти дошкільного віку, школярі, підлітки, студенти середніх та вищих 
учбових закладів; 

– персонал медичних закладів; 
– персонал  дошкільних,  середніх та  інших   навчальних  закладів,   

інтернатів, будинків дитини та осіб похилого віку тощо; 
– робітники сфери послуг, торгівлі, транспорту, військові, а також 

особи, що перебувають у контакті з великою кількістю людей; 
– персонал підприємств, установ, організацій (з метою запобігання 

спалахам); 
– працівники  ветеринарних  лабораторій  та   клінік,   мисливці,   

ветеринари, собако лови, працівники боєнь, таксидермісти; 
– особи при зверненні за медичною допомогою з приводу укусів, 

подряпин, ослизнення хворими або підозрюваними щодо захворювання 
на сказ тваринами. 

При виникненні вогнища (наявність контактних осіб) дифтерії 
необхідно: 
– провести  вакцинацію не щеплених осіб після закінчення карантину 

проти дифтерії у даному вогнищі (вакцинація та перша ревакцинація 
згідно з віком);  

– провести ревакцинацію згідно з календарем щеплень особам, які 
підлягають ревакцинації в поточному році; 

– провести додаткову імунізацію особам, щепленим без порушення 
схеми імунізації однією дозою ЛД або АД-М анатоксину згідно з віком, 
якщо після останнього щеплення для профілактики дифтерії минуло 
понад рік. 

При епідемічному підйомі захворювання: 
– діти від 2 до  10 років, які мешкають на ендемічних територіях 

(середні показники захворюваності  на гепатит А  за останні  5 років 
перевищують аналогічні середні показники захворюваності по Україні 
більш ніж у 2 рази); 
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– при виникненні вогнища вакцинацію контактним особам проводять 
протягом першого тижня; 

– персонал  з  обслуговування  водоочисних  споруд,   водопровідних  
мереж,  з обслуговування каналізаційних систем та каналізаційних 
очисних споруд; 

– особи, які беруть участь у миротворчих заходах, наданні гуманітарної 
допомоги тощо; 

– особи, які подорожують до регіонів з високою ендемічністю гепатиту А; 
– у разі завезення "дикого" поліовірусу на територію України; 
– при виникненні вогнища (наявність контактних осіб) кору, епідемічного 

паротит} або краснухи проводять вакцинацію в перші три дні від 
моменту контакту дітям старше 1 року, які не хворіли на зазначені 
інфекції і не були щеплені. Дорослим (у віці до 30 років) роблять 
щеплення, якщо вони не хворіли на зазначені інфекції і не отримали 
вакцинацію та ревакцинацію проти них; 

– при епідемічному підйомі захворюваності з генералізованими формами: 
особи, які мешкають на ендемічних територіях; у вогнищах інфекції, 
викликаної менінгококом відповідної серогрупи; 

– медичні  працівники, студенти середніх та вищих навчальних учбових 
закладів, які професійно мають контакт з кров'ю, її препаратами та 
здійснюють парентеральні маніпуляції; 

– особи, які контактували з хворими на гепатит В; 
– реципієнти донорської крові та її препаратів; 
– літи в дитячих будинках та будинках дитини; 
– члени родин, у яких є хворі на гепатит В та носії вірусу гепатиту В; 
– пацієнти з хронічними захворюваннями печінки; 
– пацієнти, які підлягають плановому оперативному втручанню.  

Дезінфекція – комплекс заходів по знезараженню на шляхах передачі 
збудників інфекційних хвороб від джерела інфекції до сприйнятливого 
організму. 

Розрізняють дезінфекцію профілактичну, поточну і заключну. 
Профілактична дезінфекція застосовується для попередження 

виникнення або розповсюдження інфекційних хвороб через місця спільного 
користування (їдальні, бані, пральні, перукарні, вокзали та ін.) шляхом їх 
систематичного знезараження. Особливу увагу приділяють знезараженню 
води, туалетів, створення умов для дотримання правил особистої гігієни і т.д. 

Поточна дезінфекція здійснюється в лікувальних закладах і вдома в 
безпосередньому оточенні хворого (бацилоносія), яка проводиться з метою 
попередження розсіювання збудників інфекційних захворювань в 
навколишнє середовище. 

Заключна дезінфекція проводиться після госпіталізації, видужання або 
смерті інфекційного хворого для повного звільнення інфекційного джерела 
від збудників заразної хвороби і включає знезараження одягу, меблів, 
приміщень, посуду та інших предметів, проводиться однократно. 



 171 

Методи дезінфекції поділяються на фізичні, механічні та хімічні. 
Із фізичних методів обеззараження найбільше застосування має вогонь, 

гаряче повітря, кипляча вода, водяний пар, ультрафіолетове опромінення. 
Вогонь застосовують для згорання заражених малоцінних предметів, 

різних відходів, сміття та ін. Гарячим повітрям дезінфікують одяг, білизну та 
інші речі в дезінфекційних камерах при t=80-110оС. Киплячою водою 
знезаражують посуд, білизну, підкладні судна та ін. Водяну перегріту пару 
(більше 100о) застосовують в дезінфекційних камерах та автоклавах. При 
цьому знезаражують в камерах матраци, подушки, ковдру, одяг, палатки та 
речі, які не змінюють забарвлення під дією пари. 

Механічні методи не забезпечують надійне обеззаражування і мають 
допоміжне значення. З цією метою застосовується промивання поверхні з 
допомогою гідропульта, щіток, гарячою водою з милом та содою; вентиляція 
приміщень – сприяє зниженню бактерій, забруднення повітря. 

При хімічному методі застосовують хімічні дезінфікуючі речовини у 
вигляді розчинів, а також в пароподібному та газоподібному стані. Найбільш 
часто використовується хлорне вапно, хлорамін, лізол, нафта лізол, 
формальдегід, оксид етилену та ін. 

Для обеззаражування газовим методом може бути використаний 
формальдегід шляхом випарювання його 8% водного розчину. 

Для дезінфекції одягу, білизни та інших речей широко 
використовуються стаціонарні та рухомі дезінфікуючі камери. Особливо 
надійно вони дезінфікують шкіряні, хутрові та шерстяні вироби з допомогою 
формаліну. 

Дезінсекція. Для знищення комах і кліщів – носіїв збудників заразних 
хвороб та шкідників сільськогосподарських рослин, використовуються 
механічні, фізичні, хімічні та біологічні методи дезінсекції. Знищення комах 
проводиться за допомогою різних пасток, липкого паперу, шляхом 
прасування одягу та білизни гарячою праскою, обробки гарячим повітрям і 
парою в дезінфекційних камерах. Найбільш широко застосовуються хімічні 
та рослинні речовини: ДДТ, гексахлоран, севін, карбофос, хлорофос, 
трихлорметафос, піретрум у вигляді дустів (порошків) розчинів, емульсій та 
аерозолів. ДДТ та гексахлоран не застосовуються для обробки об’єктів, 
звідки вони можуть потрапити в їжу людини і на корм тваринам. Зміст 
біологічного способу  у використанні деяких вірусів, бактерій і токсинів, які 
викликають загибель комах, а також у використанні природних ворогів 
членистоногих. 

Дератизація. Для боротьби з гризунами, джерелами заразних хвороб, 
застосовуються отрути, використовуються різні знаряддя і способи відловів 
та знищення гризунів, а також зараження гризунів хвороботворними для них 
та безпечними для людини і домашніх тварин бактеріями. Природними 
ворогами гризунів є кішки. Найбільше значення в практиці мають хімічний та 
механічний методи. Зміст хімічного методу  в застосуванні отруєних принад, 
отруйних газів і обпилень порошкоподібними отрутами. При цьому 
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використовуються фосфід цинку, крисід, зоокумарин, ратіндан, карбонат 
барію, для обробки нір гризунів у польових умовах застосовують хлорпікрин. 
При роботі з цими отруйними речовинами необхідно суворо виконувати 
заходи безпеки. 

У вогнищах інфекційних захворювань проводиться: 
– дезінфекція при повітряно-крапельних інфекціях; 
– дезінфекція і дезінсекція при кишкових інфекціях; 
– дезінфекція, дезінсекція і дератизація при трансмісивних і зоонозних 

інфекціях. 
 

ПІДСУМКИ 
Ознайомившись з правилами поведінки в місцях масового скупчення 

людей і з тими небезпеками які нас очікують є сенс констатувати що 
попередження таких небезпек в першу чергу залежить від людини. Адже саме 
людина вирішує приймати участь в певних масових заходах чи ні. І друге, 
якщо вже людина  опинилася в критичній ситуації то знання допоможуть 
вижити і допомогти іншим уникнути таких небезпек. 

Окремо слід сказати про попередження і профілактику захворювань. 
Здоровий спосіб життя - запорука успіху у збереженні власного здоров’я і 
довголіття. Щоденні фізичні вправи, свіже повітря і відсутність стресових 
ситуацій  підвищить ваш імунітет, що в свою чергу призведе до загального 
підвищення рівня опору всього організму будь якому захворюванню. 
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ТЕМА 7. «Порядок і правила надання першої допомоги при 
різних типах ушкоджень». 

 
НАВЧАЛЬНА МЕТА:  1.Ознайомитись з  правилами надання першої допомоги 

постраждалим в невідкладних ситуаціях. 
2.Навчитися правильно проводити  штучне дихання і 
непрямий масаж серця. 
3.Навчитися надавати першу медичну допомогу при 
ранах кровотечах і переломах. 

 
ТРИВАЛІСТЬ:    1 год. 
ВИД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ :  групове заняття  
МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ:   клас  
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ: 

Вступ  
Перше навчальне питання: 
 

«Основні правила надання першої 
допомоги в невідкладних ситуаціях. 
Проведення первинного огляду 
потерпілого. Способи виклику екстреної 
медичної допомоги». 

Друге навчальне питання: «Ознаки порушення дихання. 
Забезпечення прохідності дихальних 
шляхів. Проведення штучного дихання. 
Ознаки зупинки роботи серця. 
Проведення непрямого масажу серця». 

Третє навчальне питання: 
 

«Перша допомога при ранах і 
кровотечах. Способи зупинки кровотеч. 
Правила та прийоми накладання 
пов’язок на рани». 

Четверте навчальне 
питання: 

«Перша допомога при переломах. 
Прийоми та способи іммобілізації із 
застосуванням табельних або підручних 
засобів». 

Підсумки  
 

ВСТУП 
За даними ВООЗ, близько 30% осіб, які загинули внаслідок нещасних 

випадків, могли б бути врятовані, якби їм своєчасно і правильно надали 
першу до лікарську допомогу, здійснили заходи щодо оживлення або 
своєчасно забезпечили доставку до медичного закладу. Своєчасно надана та 
правильно проведена перша до лікарська допомога не лише рятує життя 
потерпілому, а й забезпечує подальше успішне лікування, запобігає 
розвиткові важких ускладнень, а після завершення лікування зменшує втрату 
працездатності або ступінь каліцтва. 
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Перше навчальне питання: «Основні правила надання першої 
допомоги в невідкладних ситуаціях. 
Проведення первинного огляду 
потерпілого. Способи виклику екстреної 
медичної допомоги». 

Перша до лікарська допомога  в невідкладних ситуаціях – це 
комплекс простих термінових дій, спрямованих на збереження здоров’я і 
життя потерпілого. 

Під час надання першої до лікарської допомоги треба керуватися 
такими принципами: правильність, доцільність, швидкість, продуманість, 
рішучість, спокій, - дотримуючись, як правило,  наступної послідовності: 
– усунути вплив на організм факторів, що загрожують здоров’ю та життю 

потерпілого (звільнити від дії електричного струму, винести із зони 
зараження атмосфери чи з приміщення, що горить, погасити палаючий 
одяг, дістати із води); 

– оцінити стан потерпілого, визначити характер і складність травми, що 
становить найбільшу загрозу для життя потерпілого, і послідовність 
заходів щодо його порятунку; 

– виконати необхідні дії щодо рятування потерпілого в порядку 
терміновості (забезпечити прохідність дихальних шляхів, провести 
штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, 
іммобілізувати місце перелому, накласти пов’язку тощо); 

– викликати швидку медичну допомогу чи лікаря за телефоном 103, або 
вжити заходів для транспортування потерпілого в найближчу медичну 
установу; 

– підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття 
медичного працівника, пам’ятаючи, що зробити висновок про смерть 
потерпілого має право лише лікар. 

Наслідки пошкоджень, особливо важких та шкідливих, часто 
визначаються на протязі декількох хвилин після пригоди і залежать, 
насамперед, від своєчасності та якості першої допомоги, яку одержить 
потерпілий. Тому життєво важливо, щоб кожна людина, яка опинилася на 
місці нещастя або поблизу нього, володіла методами надання швидкої та 
ефективної першої допомоги. Характер першої допомоги потерпілому 
залежить від його стану, виду травм і причин, які призвели до травми. 

 Перша медична допомога – це комплекс найпростіших медичних 
заходів, які виконуються на місці виникнення надзвичайної ситуації або 
поблизу від нього в порядку само - і взаємодопомоги особовим складом 
аварійно-рятувальних формувань з використанням підручних і табельних 
медичних засобів з метою усунення подальших дій вражаючого чинника, 
рятування життя потерпілих.  

 Лікарська допомога – комплекс медичних маніпуляцій, які 
виконуються медичним персоналом з використанням табельних медичних 
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засобів. Вона спрямована на врятування життя постраждалому і 
попередження розвитку ускладнень.  

Спеціалізована медична допомога – є найвищою формою медичної 
допомоги, під час якої проводяться медичні заходи відповідно до характеру 
ураження (оптимально вона надається протягом 2 діб з моменту ураження).  

 
Друге навчальне питання: «Ознаки порушення дихання. Забезпечення 

прохідності дихальних шляхів. Проведення 
штучного дихання. Ознаки зупинки роботи 
серця. Проведення непрямого масажу 
серця». 

 
Людина, що надає допомогу, повинна чітко відрізняти непритомність 

від смерті. У разі виявлення мінімальних ознак життя необхідно негайно 
розпочати надання першої допомоги. 

 
                                                    ОЗНАКАМИ ЖИТТЯ Є: 
Наявність серцебиття. Визначають рукою або вухом на грудній 

клітині у ділянці лівої скроні; 
Наявність пульсу на артеріях. Пульс визначають на шиї (сонна 

артерія), у ділянці променево-зап’ясткового суглоба (променева артерія), паху 
(стегнова артерія). 

Наявність дихання. Визначають за рухами грудної клітини та живота, 
зволоження дзеркала, яке прикладають до носа та рота постраждалого, 
рухами шматочка вати або бинту, які підносять до носових отворів. 
                                                             Мал.1 

Для визначення наявності дихання використовуйте зоровий, слуховий і 
осязательний контроль на протязі  5 с (Мал.1). 

Наявність реакції зіниць на світло. Звуження зіниць на світло 
ліхтарика. При недостатньому (слабкому) освітленні цю реакцію можна 
перевірити  так:  на деякий час закривають око рукою, потім швидко 
відводять руку у бік , при цьому буде помітне звуження зіниці. 

Наявність ознак життя сигналізує про необхідність негайного 
проведення заходів по оживленню. Слід пам’ятати, що відсутність 
серцебиття, пульсу, дихання та реакції зіниць на світло, не є свідченням того, 
що постраждалий помер. Такий комплекс симптомів може спостерігатись й у 
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разі клінічної смерті, при якій необхідно надати постраждалому допомогу у 
повному обсязі.  

Надання допомоги не має сенсу при наявності очевидних ознак 
смерті: 
– помутніння та висихання рогівки ока; 
– наявність симптому «котяче око» - при стисненні ока зіниця 

деформується та нагадує котяче око; 
– охолодження тіла та поява трупних плям; 
– трупне заклякнення.  

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОХІДНОСТІ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ. 

Найбільш тривожний і небезпечний симптом розладу дихання - це його 
зупинка, яка визначається за відсутністю дихальних рухів грудної клітини і 
діафрагми, відсутністю дихальних шумів і рухів повітря, посиленням 
посиніння обличчя. В разі сумніву (чи є дихання, чи його немає) необхідно 
вважати, що дихання відсутнє. 

Ознаками розладу дихання є також задишка, часте і поверхневе, або 
навпаки рідке дихання (5-8 подихів за 1 хв.), ускладнене дихання з тривалим 
вдихом або видихом, відчуттям задухи і психомоторним збудженням. 
Важливими ознаками розладу дихання є наростаюче посиніння губ, обличчя, 
кінчиків пальців, потьмарення свідомості (коматозний стан). 

Небезпечні розлади дихання виникають у разі потрапляння в ди-
хальні шляхи чужорідних предметів, наприклад, погано розжованої м'ясної 
їжі. Харчова грудка, що застрягла у рото глотці, призведе до здавлювання над 
горлянкою, закриття входу до гортані. У потерпілого зупиняється дихання, 
відсутній голос, він не може кашляти, оскільки неможливо зробити вдих. 
Потім наступає задуха, втрачається свідомість, з'являються судоми, може 
наступити смерть. Така людина потребує негайної допомоги. 

Метод 1. Для видалення харчової грудки з рото глотки застосовують 
наступний засіб: потерпілому, в стоячому положенні, злегка нахиленому, 
наносять сильний удар основою долоні поміж лопаток. При цьому з'являється 
сильний, штучно викликаний поштовх після кашлю, який після 2-3 ударів 
сприяє спочатку зміщенню, а потім і видаленню харчової грудки (Мал.2). 
Якщо цей засіб виявився неефективним, можна використати наступний 
метод.  
 

 
 
 
 
 

Мал.2 
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Метод 2. Той, хто рятує, стає позаду потерпілого, захвачує його 

правою рукою так, щоб долоня, стиснута в кулак, розміщувалась в 
підложечній ділянці: лівою захвачує свою праву руку і енергійним рухом 
здавлює тулуб потерпілого знизу догори. Підвищений тиск, який таким 
чином створюється у верхньому відділі живота і дихальних шляхах, 
передається поштовхами до місця перешкоди в рото глотці і сприяє 
викиданню чужорідного предмета (Мал.3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 3 
Метод 3. При утопленні. Залежно від того, чи наповнились легені 

потерпілого водою чи ні, розрізняють два види утоплення – мокре і сухе. При 
мокрому утопленні рідина обов’язково потрапляє в легені (75-95% випадків). 
При рефлекторному звуженні голосової щілини вода не потрапляє в легені і 
людина гине від механічної асфіксії (5-25%). Трапляються утоплення від 
зупинки серця, дихання внаслідок травми, температурного шоку, при 
тривалому пірнанні від браку кисню для головного мозку. 

При сухому утопленні посиніння шкіри виражене менше ніж при 
мокрому, і відсутнє витікання пінистої рідини рожевого забарвлення з рота і 
носа. 

При мокрому утопленні, необхідно надати 
потерпілому положення головою донизу, 
перевісивши його тіло через праве коліно людини, 
яка рятує . Лівою рукою відгинають голову 
максимально назад, а долонею правої руки наносять 
3-5 ударів по спині. Повітряний поштовх, який 
створюється при цьому і сила тяжіння сприяють 
витоку рідини з дихальних шляхів. Стискування тіла 

у ділянці шлунка під вагою тіла  Мал. 4 потерпілого сприяє відтоку рідини з 
шлунку, що створює сприятливі умови для подальшого оживлення. Якщо 
людина яка рятує  не має достатньої фізичної сили, то в таких випадках 
можна повернути потерпілого на правий бік, закинути його голову  назад і 
правою долонею   нанести 4-5 ударів між  лопатками (Мал.4). Помилкою є 
спроби видалити усю рідину з легень та шлунку, тому важливо знати, що на 
цю операцію не треба витрачати часу більше ніж 10-15 сек., а як можливо 
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швидше очистити ротову порожнину і почати штучне дихання легень і масаж 
серця. 

При попаданні твердих чужорідних предметів в дихальні шляхи 
дитини, її необхідно покласти вниз обличчям на свою ліву руку і ліве стегно, 
зігнуте в коліні, і притиснувши ножки плечем і передпліччям до тулуба, 
нагнути донизу головою. Правою рукою нанести по спинці декілька 
легеньких ударів. Якщо чужорідний предмет вільно переміщується в 
дихальних шляхах, від сили тяжіння він опуститься до голосових зв'язок. Під 
час вдиху або в період нанесення легких ударів, чужорідний предмет може 
вискочити з дихальних шляхів (Мал.5). 
 
 
 
 
 
 

 
Мал. 5 

 
 
 

МЕТОДИ ШТУЧНОГО ДИХАННЯ. 
 Найбільш розповсюдженим способом проведення штучного 

дихання є спосіб – „з рота в рот”. Перш ніж розпочати штучне дихання, 
потрібно покласти потерпілого на спину і переконатися, що його 
повітропроникні шляхи вільні для проходження повітря. З цією метою його 
голову максимально відхиляють назад. Якщо щелепи стиснуті, то треба 
висунути нижню щелепу вперед і, натискуючи на підборіддя, розкрити рот, 
потім серветкою очистити ротову порожнину від слини та блювотної маси 
(Мал.6). 

 
 
 
 
 

       Мал.6 
 
 
       І розпочати штучне дихання: накласти на відкритий рот потерпілого 
розкриту серветку (носову хустинку), затиснути йому ніс, зробити глибокий 
вдих, щільно притулити свої губи до губ потерпілого(для герметичності) і з 
силою видихнути повітря йому в рот. Вдувати треба таку кількість повітря, 
щоб воно щоразу якомога повніше розправляло легені потерпілого (це можна 
побачити, стежачи за рухом грудної клітки) (Мал.7). 
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Мал.7 
При пораненні (ушкодженні) нижньої щелепи штучне дихання можна 

здійснити іншим способом: вдувати повітря через ніс потерпілого (рот має 
бути закритим). Повітря вдувають ритмічно 16-18 разів за 1 хвилину до 
поновлення природного дихання або до встановлення цілком певних ознак 
смерті.   

При гострій дихальній недостатності, викликаній приступом астми, 
загостренням бронхіту, необхідно надавлювати на бокові сторони грудної 
клітини хворого в момент його видиху, а на вдиху ослаблювати силу рук. 
Продовжувати до закінчення приступу або прибуття "швидкої допомоги", не 
нав'язуючи хворому частоту дихання (Мал.8.) 
 

 
 
 

 
 

                                                            
 

Мал.8 
Якщо потерпілий знаходиться без свідомості і у нього розбите обличчя 

або він хворіє поліомієлітом, сказом, СНІДом, стовбняком, штучна 
вентиляція легень здійснюється методом Холгера-Нільсена (Мал.9) або 
методом Сильвестра (Мал.10). Частота тиску на лопатки (грудину) 16-20 в 
хвилину до появи самостійного дихання або до прибуття "швидкої". 

     
 
 
 
 
                                                                    Мал.9 

 
 
 
 

                                                       Мал.10 
 

ПЕРША ДОПОМОГА У РАЗІ ЗУПИНКИ СЕРЦЯ. 
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У разі зупинки серця припиняється кровообіг в життєво важливих 
центрах головного мозку, що викликає швидку втрату свідомості, зупинку 
дихання. Короткий проміжок часу (не більше п'яти хвилин) після зупинки 
кровообігу і дихання, в який ще можливе відновлення життєво важливих 
функцій організму, відомий як період клінічної смерті. Почата в цей час 
реанімація може привести до повного відновлення всіх функцій організму. 
Навпаки, по закінченню цього періоду реанімаційні заходи можуть відновити 
серцеву діяльність, дихання, але не відновити функцію клітин кори головного 
мозку - свідомість. В цих випадках наступає "смерть мозку", соціальна 
смерть. У разі стійкої втрати функцій організму може йти мова про настання 
біологічної смерті.                              

Найважливішою умовою успішного оживлення організму є своєчасне 
визначення ознак розладу кровообігу і клінічної смерті. Необхідно 
запам'ятати основні ознаки зупинки серця, їх п'ять:                                         
– відсутність пульсу на сонній артерії; 
– втрата свідомості; 
– розширення зіниць і відсутність їх реакції на світло; 
– зупинка дихання; 
– синюватий або сіро-попелястий колір обличчя. 

У разі клінічної смерті всі дії по оживленню повинні починатися з 
забезпечення прохідності дихальних шляхів. Для цього потерпілого 
вкладають на спину на жорсткому і рівному місці (підлога, земля), 
відкидають йому голову назад (для запобігання западання язика) (Мал.11, а), 
звільняють від сторонніх предметів і осушують ротову порожнину (Мал.11, 
б), потім накривають рот хустинкою, швидко роблять 3-5 вдувань в легені і 
роблять короткий удар ребром долоні або кулаком з відстані 20-30 см по 
грудині (кістка, що розташована посередині грудної клітини спереду). 

 
 
 
 
 
 
 
                                 
                         а                                                                       б                          

                                                              Мал. 11 
Той, хто надає допомогу, займає позицію збоку від хворого, визначає 

місце кінця грудини, і на відстані двох поперечно розташованих пальців в 
напрямку вгору по середній лінії накладає долоню однієї руки найбільш 
широкою її частиною. Другу долоню кладуть хрестоподібно зверху. Не 
згинаючи рук, виконує сильне натискання на грудину у напрямку до хребта 
на глибину 4-5 см і через невелику паузу відпускає, не відриваючи рук від 
поверхні грудної клітини.                                                                           
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Необхідно повторювати ці рухи з частотою не менш, як 60 в 1 хвилину 
(одне надавлювання в одну секунду), тому що менша кількість натиску не 
забезпечує достатнього кровообігу. Стискувати грудну клітину необхідно 
енергійно з дозованим тиском, щоб викликати пульсову хвилю в сонній 
артерії. Під час проведення масажу у дорослих необхідно застосовувати не 
тільки силу рук, але й натискувати всім тілом. У дітей віком більше п'яти 
років зовнішній масаж серця виконують однією рукою, у немовлят - 
кінчиками вказівного і середнього пальців. Частота здавлювань від 100 до 110 
в хвилину. 

Про ефективність масажу судять за зміною кольору шкірного покриву 
обличчя, появою пульсу на сонній артерії, звуженню зіниць. Припиняти 
зовнішній масаж серця можна через кожні 2 хвилини лише на 3-5 с, щоб 
впевнитись у відновленні серцевої діяльності. Якщо після припинення 
масажу пульс не визначається, а зіниці знову розширюються, масаж 
необхідно продовжити. 

Якщо допомогу надає одна людина (Мал.12), то співвідношення 
маніпуляцій повинно бути 2:15. На кожні 2 швидких вдування повітря в 
легені повинно бути 15 масажних стискувань грудини. Той, хто надає 
допомогу, повинен зайняти зручну позицію по відношенню до хворого, яка 
дозволяє виконувати той чи інший захід оживлення, не змінюючи свого 
положення. Під плечі хворого необхідно підкласти валик з одежі, щоб голова 
була відкинута, а дихальні шляхи відкриті. 

 
 
 
 
 
 

                   Мал. 12 
Якщо допомогу надають 2 людини (Мал.13), то співвідношення 

повинно бути 1:5. Один виконує зовнішній масаж серця, інший - штучне 
дихання після кожного 5-го стискування грудини, в 
момент розпростування грудної клітини. Якщо 
серцева діяльність відновилась, пульс став чітким, 
обличчя порожевіло, масаж серця припиняють, а 
штучне дихання продовжують у тому ж ритмі до 
відновлення самостійного дихання. При появі у 
потерпілого повноцінного дихання необхідно 
встановити за ним постійний нагляд (до відновлення 
свідомості). Необхідно пам'ятати, що за відсутності 
свідомості можуть бути повторні розлади дихання 
внаслідок западання язика або нижньої щелепи. 
                                                               Мал. 13 
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Третє навчальне   питання: «Перша допомога при ранах і кровотечах. 
Способи зупинки кровотеч. Правила та 
прийоми накладання пов’язок на рани». 

 
 Кровотеча виникає у разі порушення цілісності кровоносних судин. 

Вона може бути небезпечною для життя, бо зі зменшенням кількості 
циркулюючої крові порушується постачання киснем життєво важливих 
органів - мозку, серця, печінки, нирок. 

ВИДИ КРОВОТЕЧІ 
Найнебезпечнішими ускладненням ран є кровотечі, які безпосередньо 

загрожують життю.  
Кровотечами називають - вихід крові з ушкоджених кровоносних 

судин. 
Залежно від характеру пошкодження судин розрізняють 

артеріальні, венозні, капілярні та паренхіматозні кровотечі. 
Надзвичайно небезпечна артеріальна кровотеча, внаслідок якої за 

короткий проміжок часу з організму може витекти значна кількість крові. 
Ознаки артеріальної кровотечі: яскраво-червоний колір крові, витікання 
крові пульсуючим струменем. (Мал.14).  

При венозній кровотечі колір крові темніший, витікання крові 
безперервне, явного струменя не спостерігається. (Мал.14). 

 
 

Капілярна кровотеча виникає внаслідок 
пошкодження дрібніших судин шкіри,                                             
підшкірної клітковини і м’язів.  У цьому 
випадку кровоточить уся  поранена 
поверхня. 

 
 

                                                          Мал.14. 
 
 
Паренхіматозна кровотеча виникає при пошкодженні внутрішніх 

органів (печінки, селезінки, нирок, легень) і завжди небезпечна для життя.  
Кровотечі бувають зовнішні і внутрішні.  
При зовнішній кровотечі кров витікає через рану в шкірі та у видимих 

слизових оболонках або з порожнин.  
При внутрішній кровотечі кров виливається в тканини й органи тіла; 

це називається крововиливом. Швидка втрата 1-2 літрів крові, особливо при 
тяжких комбінованих ураженнях, може призвести до смерті.  

Артеріальна кровотеча. Вона виникає при пошкодженні артеріальних 
судин, кров у цьому випадку яскраво-червоного кольору і тече з рани 
сильним пульсуючим струмком (іноді фонтаном). 
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Існує декілька способів зупинки артеріальної кровотечі. Для зупинки 
кровотечі застосовують спосіб притискування судин пальцем у відповідному 
місці. Найкраще, якщо вдається притиснути цю судину до кістки. 

При небезпечній для життя кровотечі, якщо неможливо застосувати 
джгут, необхідно накрити рану стерильною серветкою та притиснути пальцем 
судину, яка кровоточить. Але слід пам'ятати, що найбільш безпечний спосіб 
притискування судини не в самій рані, а за її межами. 

При артеріальній кровотечі судину притискують вище місця її 
пошкодження, а при кровотечі з вени - нижче. Для цього необхідно знати 
схему магістральних артеріальних судин і місця притискувань їх пальцем 
(Мал.15).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал.15 
 
При кровотечах з судин скроневої частини голови, скроневу артерію 

притискують попереду мочки вуха до щелепної кістки (Мал.16, а).  
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                  
                                                          Мал.16, а 

При сильній кровотечі з ран голови, обличчя, язика притискують сонну 
артерію (Рис.26,б), зовнішню щелепну (Рис.26,в) і підключичну артерії 
(Рис.26,г), притискуючи ці артерії до щелепи або хребта. При кровотечі з ран 
плеча або стегна притискують плечову (Рис.26, д), під пахову (Рис.26,е), або 
стегнову артерії (Рис.26,ж). 
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Мал. 16, б                                      Мал. 16, в 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Мал. 16, г                                           Мал. 16, д 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 Мал. 16, е                                     Мал. 16, ж 
 
Після того, як кровотеча зупинена притискуванням пальцем артерії, на 

рану накладають щільну стерильну пов'язку. Поверх неї - туго звернуту 
грудку вати, а потім щільно бинтують коловими рухами бинта. Замість вати 
можна використати різний м'який матеріал, що є під руками - хустку, кусок 
тканини. 

Для того, щоб накласти кров зупиняючий джгут, використовують 
наступні правила: 
– джгут накладають при пошкодженні великих артеріальних судин 

кінцівок; 
– при кровотечі з артерій верхніх кінцівок джгут найкраще розташовувати 

на верхній третині плеча, при кровотечі з артерій нижніх кінцівок - на 
середній третині стегна; 

– джгут накладають на піднесену кінцівку: підводять його під місце 
припущеного розташування, енергійно розтягують (якщо він гумовий) 
(Мал.17, а) і підклавши під нього м'яку підкладку (бинт, одяг та ін.), 
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закручують декілька раз (до повної зупинки кровотечі) (Мал.17,б,в) так, 
щоб витки лягли впритул один до одного і щоб між ними не попадали 
складки шкіри. Кінці джгута надійно зав'язують або з'єднують за 
допомогою ланцюжка і гачка (Мал.17, г); 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 а                                                         б 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 в                              г 
                                                     Мал. 17 
– джгут повинен накладатися туго, але не слід надмірно стискувати 

тканини кінцівок, так як можливі важкі ускладнення; до джгута 
обов'язково прикріплюють аркуш паперу з поміткою часу його 
накладання. 

Джгут накладають не більш як на 1-1,5 години, а взимку - не більше, як 
на 1 годину. Якщо по закінченню вказаного терміну потерпілого не вдалося 
доставити в медичну установу, джгут на короткий час необхідно зняти. 
Роблять це вдвох - один здійснює натиск пальцями на артерію вище джгута, 
другий повільно, щоб тиск крові не виштовхнув утворений в артерії тромб, 
відпускає джгут на 3-5 хвилин. Трохи вище попереднього місця джгут 
накладають знову. 

Якщо нема гумового джгута, використовують підручні матеріали - 
хустку, шматки тканини або одягу, шарфи. Мотузка і дріт не підходять, тому 
що можуть пошкодити шкіру, м'язи і особливо нерви. Кінці джгута зв'язують 
вище рани і накладають під нього невеликий валик з тканини. В утворену 
петлю вставляють паличку, олівець або ручку і закручують джгут до повної 
зупинки кровотечі. Паличку прибинтовують до кінцівки (Мал.18). 
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                                                               Мал. 18 

Для тимчасової зупинки кровотечі з судин кінцівок можна ви-
користовувати метод максимального згинання кінцівок в суглобах. При 
кровотечі з судин плеча руку заводять за спину і фіксують її пов'язкою.  

Якщо кровотеча з судин передпліччя, руку згинають в ліктьовому 
суглобі (Мал.19).  

 
 
 
 
 
 
 
   

Мал. 19 
 
При кровотечі з ран гомілки або ступні ногу згинають максимально в 

колінному суглобі (Мал.20) і, надавши кінцівці таке положення, її надійно 
прибинтовують. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Мал. 20 

Для венозної кровотечі характерний темно-червоний колір крові, і 
витікає вона безперервним струмочком. Для зупинки кровотечі на рану 
накладають стерильну серветку, а потім здавлюючи пов'язку.    

При капілярній кровотечі кров виділяється по всій поверхні 
пошкодженої тканини. У такому випадку накладають пов'язку, а поверх неї 
на місце пошкодження - кульку з льодом. 

Паренхіматозна кровотеча спостерігається при порушеннях внутрішніх 
органів - печінки, нирок, селезінки і т.і. По суті це неначе змішана кровотеча 
з артерій, вен та капілярів. При цьому, кров тече сильно і безперервно зі всієї 
пораненої поверхні органу. 
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При кровотечі з легенів потерпілому надають зручне навпіл сидяче 
положення, на грудину накладають кульку з льодом або холодною водою. 
При внутрічеревній кровотечі потерпілого укладають на спину, прикладають 
холод до живота, швидше викликають лікаря. 

Правила накладання пов’язок. Накладаючи пов’язку, треба 
намагатися не завдавати зайвого болю. Бинт тримають у правій руці і 
розкручують його, не відриваючи від пов’язки, яку підтримують лівою 
рукою. Бинтують зліва направо, кожним наступним обертом (туром) 
перекриваючи попередній наполовину (Мал.21). Пов’язку накладають не 
дуже туго (за винятком тих випадків, коли потрібна спеціальна туга), щоб не 
порушити кровообігу, проте й не слабко, щоб не сповзала з рани. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мал.21 
 

Пов’язки на голову, груди, плечові, ліктьові, колінні, 
гомілковостопні, на кисті й стопи, на промежину накладають косинкою. 
Якщо косинки не стерильні, то на поранену поверхню спочатку накладають 
стерильні бинт чи серветки і фіксують їх косинкою.  

Якщо табельних перев’язувальних матеріалів немає,  
використовують підручні засоби. Особливо зручні економні пов’язки за 
Маштафаровим. Для них користуються шматками тканини різної величини, 
надрізавши їх кінці для шворок. Спочатку на рану накладають стерильний 
бинт або серветку (якщо необхідно, то і вату), а потім шматком тканини із 
шворками закріплюють пов’язку. 

Накладання пов’язок на голову і груди. При травмах голови можуть 
накладатися різного виду бинтові пов’язки і пов’язки з використанням 
косинок, стерильних серветок і липучого пластиру.  

Якщо поранено волосисту частину голови, то накладають пов’язку 
„чепець”; закріплюючи її смужкою бинта (зав’язкою) за нижню щелепу 
(Мал.22). Від бинта відрізають шматок завдовжки до 1 м, кладуть його 
середню частину на тім’я поверх стерильної пов’язки, що закриває рану, кінці 
опускають вертикально донизу попереду вух і утримують в натягненому 
стані. Навколо голови роблять коловий закріпляючий хід, дійшовши до 
зав’язки, обертають бинт навколо неї і ведуть косо на потилицю. Чергуючи 
ходи бинта через потилицю і через лоб та, щоразу направляючи його більш 
вертикально, закривають усю волосисту частину голови. Після цього двома-
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трьома коловими ходами закріпляють пов’язку. Кінці зав’язки бантом 
зав’язують під підборіддям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             Мал.22      
 При пораненні шиї, гортані або потилиці накладають хрестоподібну 

пов’язку. Коловими ходами бинт спочатку закріплюють навколо голови, 
потім вище лівого вуха і позаду нього опускають бинт косо вниз на шию. 
Далі бинт ведуть по правій бічній поверхні шиї, закривають ним її поверхню і 
повертаються на потилицю, проходять вище правого і лівого вух, 
повторюючи зроблені ходи. Пов’язка закріплюється ходами бинта навколо 
голови.                                                                  

На груди  накладають спіральну або 
хрестоподібну пов’язку  (Мал.23). 
Для спіральної пов’язки відрізають шматок бинта 
завдовжки до 1,5 м, кладуть його на здорове                                              
передпліччя і залишають його кінці вільно висіти 
на груддях. 
 
Мал.23 

Потім, починаючи знизу зі спини, 
спіральними ходами бинтують грудну клітку. Кінці відрізаного бинта 
зав’язують. 

Хрестоподібну пов’язку на груди накладають знизу двома-трьома 
коловими фіксуючими ходами бинта (1-2), далі – зі спини справа на ліве 
передпліччя (3), потім коловим фіксуючим ходом (4) знизу через праве 
передпліччя (5), знову навколо грудної клітки і т.д. Кінець бинта останнього 
колового ходу закріплюють шпилькою. 

На ніс, лоб і підборіддя накладають 
пращоподібну пов’язку (Мал.24). 
 Під пов’язку на поранену поверхню обов’язково 
підкладають стерильну серветку 
          
 Мал.24 
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Накладання пов’язок на живіт і верхні кінцівки. Серед травм живота 
найнебезпечнішими для життя потерпілих є проникаючі рани. Вони можуть 
призвести до випадання внутрішніх органів, петель кишок і сальника, до 
виникнення сильних кровотеч. 

Якщо випали внутрішні органи,  їх не 
можна вправляти у черевну порожнину. Рану 
закривають стерильною серветкою чи бинтом 
навколо внутрішніх органів, що випали (Мал.25).  
На серветку кладуть м’яке ватно-марлеве кільце  і 
накладають не дуже тугу пов’язку Потерпілому з 
проникаючою раною живота ні в якому разі не 
можна давати пити, дозволяється лише змочити 
губи водою. На верхню частину живота 
накладається  
стерильна пов’язка (послідовними коловими 
ходами знизу вгору). 
          Мал. 25                     
        На нижній частині живота звичайно пов’язка 

сповзає, тому на живіт і пахову частину тіла накладають колосоподібну 
пов’язку (Мал.26). Її починають з колових ходів навколо живота (1-3), потім 
хід бинта по зовнішній поверхні стегна (4) переводять у хід навколо стегна 
(5), знову проводять по зовнішній поверхні стегна (6) і далі знов роблять 
колові ходи навколо живота. 
На значні опіки живота накладають косиночці пов’язки. 

На верхні кінцівки накладають спіральні, 
колесоподібні, хрестоподібні пов’язки.  
Спіральну пов’язку на палець починають ходом 
навколо зап’ястка (1), далі бинт ведуть із тильного боку 
кисті до нігтьової фланги (2), роблять спіральні ходи 
бинта від кінця до початку пальця Мал. 26 (3-6) і 
зворотним ходом по тильній поверхні кисті (7) 
закріплюють  бинт на зап’ястку (8-9).  

Хрестоподібну пов’язку накладають на 
пошкоджену долонну або тильну поверхню кисті; 
починають із фіксованого ходу на зап’ястку (1), а далі з 
тильного боку на долоню (Мал.27) .   

 
 
 
 
 
 
 

                                                             Мал.27 
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     На плече і передпліччя накладають спіральні пов’язки, бинтуючи знизу 
вгору і періодично перекручуючи бинт. 
         Колосоподібну пов’язку на плечовий суглоб накладають, починаючи від 
здорового боку з пахвової ямки на грудях (1) і зовнішній поверхні 
пошкодженого плеча ззаду через пахвову ямку на плече (2), далі по спині 
через здорову пахвову ямку на груди (3) і, повторюючи ходи бинта, поки 
вони не закриють весь суглоб, закріплюють кінець бинта на грудях шпилькою 
(Мал.28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
 

Мал.28 
 

Пов’язку на ліктьовий суглоб починають двома-трьома ходами бинта, 
поперемінно чергуючи їх то на передпліччя (4, 5, 8, 9, 12), то на плече (6, 7, 
10, 11, 13) з перехрещуванням у ліктьовій ямці. 

Накладання пов’язок на нижні кінцівки.  Пов’язку на п’яту 
накладають так: першим ходом бинта через її частину ту, що найбільш 
виступає (1), далі по черзі вище (2) і нижче (3) першого ходу бинта, а далі для 
фіксації роблять косі (4) і вісімко подібні (5) ходи бинта (Мал.29).  
        На гомілковостопний суглоб накладають вісімко подібну пов’язку. 
Перший фіксуючий хід бинта роблять вище щиколотки (1), далі – вниз на 
підошву (2) і навколо стопи (3), потім бинт ведуть по тильній поверхні стопи 
(4) вище щиколотки, повертаються (5) на стопу і на щиколотку (6) й 
закріплюють кінець бинта коловими ходами (7,8) вище щиколотки.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        Мал.29 
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На гомілку і стегно спіральні пов’язки накладають так само, як на 
передпліччя і плече (Мал.30). 

 
 
 
                   
 
 
 
 
 

  
              Мал.30                                                           Мал.31 

           
Пов’язку на колінній суглоб починають з колового ходу через 

надколінну чашечку, а потім ходи бинта йдуть поперемінно нижче і вище, 
перехрещуючись у підколінній ямці  (Мал.31). 

 
Четверте навчальне питання: «Перша допомога при переломах. 

Прийоми та способи іммобілізації із 
застосуванням табельних або підручних 
засобів». 

 
Переломи виникають внаслідок різких рухів, ударів, падіння з висоти, 

інших причин. Вони бувають закритими і відкритими. При закритих 
переломах не порушується цілісність шкірного покрову, при відкритих – у 
місцях перелому залишається рана. Найнебезпечніші відкриті переломи. 

Розрізняють переломи із зміщенням і без зміщення кісткових 
уламків(Мал. 32). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Мал. 32 
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Під час аварій, катастроф, ядерного ураження у потерпілого можуть 
бути численні переломи кісток. Найтяжчими є переломи, що 
супроводжуються опіками і радіаційним ураженням.  

Переломи, що виникають внаслідок дії кулі або осколка снаряда, 
називаються вогнепальними. Вони характеризуються розтрощенням кісток на 
великі й дрібні осколки, розміщенням м’яких тканин тіла в місцях перелому і 
відриванням частин кінцівки. 

Основні ознаки переломів – біль, припухлість, синці, незвична 
рухомість у місцях перелому, порушення функцій кінцівки. У тяжких 
випадках переломи супроводжуються шоком. Особливо часто розвивається 
шок при відкритих переломах з артеріальною кровотечею.  

Травматичний шок – це загрозливе для життя ускладнення важких 
уражень, що характеризується розладом центральної нервової системи, 
порушенням кровообігу, обміну речовин, інших важких функцій організму. 
Причиною шоку можуть бути тяжкі травми, особливо повторні.  

Щоб зменшити больове відчуття і запобігти виникненню 
травматичного шоку потерпілому необхідно ввести болезаспокійливі ліки, які 
є в аптечці індивідуальній медичного захисту (АІМЗ). 

Шприц-тюбик складається з поліетиленового корпуса, ін’єкційної 
голки і захисного ковпачка; призначений для одноразового внутрішньо 
м’язового або підшкірного введення протибольових ліків. 

Щоб зробити укол, правою рукою беруть шприц-тюбик за корпус, 
лівою – за ребристий обідок і корпус прокручують до кінця. Знімають 
ковпачок з голки. Не торкаючись голки руками, роблять укол у м’які частини 
тіла. Міцно тримаючи пальцями корпус шприц-тюбика, вводять ліки і, не 
відриваючи руки, виймають голку. Використаний шприц-тюбик приколюють 
до одягу потерпілого на груди, щоб на наступних етапах евакуації було 
відомо, що йому введено болезаспокійливі ліки. 

Основне правило надання першої медичної допомоги при переломах – 
здійснення в першу чергу тих заходів, від яких залежить збереження життя 
потерпілого, а саме: зупинка артеріальної кровотечі, попередження 
травматичного шоку, накладання стерильної пов’язки на рану, проведення 
іммобілізації табельними чи підручними засобами. 

Іммобілізація – це забезпечення нерухомості кісток у місці перелому; 
вона зменшує біль, що дає змогу уникнути травматичного шоку. Проводячи 
іммобілізацію, необхідно оберігати потерпілого. Нерухомість у місці 
перелому досягається накладанням спеціальних шин або підручних засобів і 
фіксацією двох найближчих суглобів (вище і нижче місця перелому). Така 
іммобілізація називається транспортною. 

Шина потрібна для того, щоб фіксувати ушкоджену частину тіла й 
запобігти її подальше травмування. 

 Не намагайтеся з'єднувати кісткові фрагменти при переломах або 
вправляти вивихи. Завжди фіксуйте травмовану кінцівку в тім положенні, у 
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якому вона перебуває. Накладаючи шину, керуйтеся викладеними нижче 
вказівками 

 

  
Використовуйте як шину твердий 
плоский предмет (дощечку, 
лінійку, згорнутий у трубку 
журнал))  ((ММаалл..3333))..    

                                    

  
  

ММаалл..3333  
  
  

Якщо шина виявилася занадто 
твердою, обмотайте її шматком 
тканини або рушником перед тим, 
як накладати(Мал.34). 

  

  
  

ММаалл..  3344  

Упевніться, що шина охоплює 
суглоби вище і нижче перелому 
(Мал.35). 

                                    

  
  

ММаалл..3355  

Прибинтуйте шину до травмованої 
частини тіла бинтом, стрічкою, 
ременем або будь – яким шматком 
тканини. Стежте за тим, щоб 
пов'язка не виявилася занадто 
тугою. Вузли не повинні давити на 
ділянки ушкодження (Мал. 36). 

  

  
  

ММаалл..3366  
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Підручними засобами іммобілізації можуть служити фанери, палиці, 
тонкі дошки, різноманітні побутові предмети, за допомогою яких можна 
забезпечити нерухомість у місці перелому.                  

При переломах ключиці на зону надпліч накладають два ватно-
марлевих кільця і зв’язують їх на спині. Руку підвішують на косинці. 

При переломах кісток передпліччя руку потрібно обережно зігнути в 
ліктьовому суглобі під прямим кутом, повернути долонею до грудей і в 
такому положенні зафіксувати шиною або підручними засобами. При цьому 
досягається нерухомість у променеві зап’ястковому і ліктьовому суглобах. 
Руку підвішують на косинці (Мал.37 а,б).  

 
 
 
 
 
 
 
             а.                                                                 б. 
 
                                                          Мал.37 
Переломи стегнової кістки, особливо відкриті, - дуже важка травма, що 

часто  супроводжується кровотечею і шоком (Мал.38.). Підручні засоби 
(наприклад, дошки) при іммобілізації стегна накладають на його бічні 
поверхні (одна – на внутрішню, другу – на зовнішню) і фіксують до кінцівки і 
тулуба широким бинтом, поясним ременем, рушником.. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Мал.38 
 

На кісткові виступи гомілковостопного і колінного суглобів, а також у 
пахову впадину і в пах підкладають вату (Мал. 39) 
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Мал.39 
При переломах гомілки шини накладають від середини стегна до стопи. 

Помічники тримають випрямлену пошкоджену ногу: один за стегно, другий – 
за стопу (Мал.40) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал.40 
 

При переломі кісток стопи шина має бути трішки більшою, ніж 
довжина стопи. Закріплюють шину при положенні стопи відносно гомілки під 
прямим кутом; якщо стопа звисає, її положення не міняти. 

При переломі фаланг пальців накладають шину довжиною від кінця 
пальця до променево-зап’ястного суглоба. Прибинтовують цю шину, 
починаючи з верхівки пальця до зап’ястя.  

Туго звернута матерія чи бинт успішно застосовують для іммобілізації 
невеликих частин тіла, наприклад кісті чи пальців (Мал.41 а.б.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
а.                                                                         б. 
                                                      Мал.41 
При переломах ребер потерпілий відчуває сильний біль у місці 

перелому під час дихання, особливо при глибокому вдиханні. При рухах 
грудної клітини чути хруст від тертя кінців переламаних ребер. В таких 
випадках пов’язка не накладається а потерпілий направляється до 
лікувального закладу. 
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При переломі хребта може бути травмований спинний мозок, що 
призведе до паралічу кінцівок і сечового міхура. Щоб не допустити 
ускладнень при переломах хребта і тазу, потерпілого слід обережно укласти 
на носилки з твердим покриттям або на широку дошку, двері і обережно 
транспортувати до лікувальної установи (Мал.42)..  

 
 
 
 
 
 
 
 

Мал.42 
 
НАДАННЯ САМОДОПОМОГИ 

Накладання бинтової пов’язки в порядку 
самодопомоги одною рукою на голову і на 
передпліччя (в крузі – вільний кінець бинта з 
отвором)  (Мал.43). 
 
        

            
        Мал.43 

Притиснення лівої плечової артерії лівим коліном 
в  порядку самодопомоги (Мал. 44). 

 
 

 
 Мал.44 

 
 
Використання в якості основи джгуга-закрутки 

закоченогорукава одягу (Мал.45). 
 
       Мал.45 
 

Фіксація гачком кінця резинового джгута зачепом 
водопровідну трубу при накладанні його одною 
рукою (в крузі – форма Саморобного гачка джгута) ( 
Мал.46). 
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Мал.46 
 
Притиснення лівої плечевої артерії до спинки 
стільця. При цьому прийомі звільнюється рука для 
накладання джгута  закрутки (в крузі – схема 
здавлювання плечевої артерії притисканням до 
предмету) ( Мал.47). 
 

                                                                                                           Мал.47 
                                                    
                                                        

ПІДСУМКИ 
Завдання по наданню першої медичної допомоги полягає в тому, щоб 

найпростішими способами врятувати життя потерпілому, полегшити його 
страждання, запобігти розвитку можливих ускладнень, зменшити важкість 
перебігу травм чи захворювання.  

Перша медична допомога може бути надана на місці ураження самим 
потерпілим (самодопомога) чи його товаришем (взаємодопомога). Це 
тимчасова зупинка кровотечі, накладання стерильної пов’язки на рану, 
штучне дихання, непрямий масаж серця, введення заспокійливих ліків, 
транспортна іммобілізація. 

Надання першої медичної допомоги якомога швидше має вирішальне 
значення для врятування життя і здоров’я потерпілого.  
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ТЕМА 8. «Порядок і правила надання першої допомоги при 

ураженні небезпечними речовинами, при опіках 
тощо». 

 
НАВЧАЛЬНА МЕТА:  1.Вивчити як правильно надати невідкладну та першу 

допомогу при отруєнні чадним газом, аміаком, хлором, 
іншими небезпечними хімічними речовинами. 
2.Ознайомитись та оволодіти прийомами  з надання 
першої допомога при хімічних та термічних опіках, 
радіаційних ураженнях, втраті свідомості, тепловому та 
сонячному ударах. 
3.Вивчити правила надання допомоги при утопленні.  
4.Вивчити способи і правила транспортування 
потерпілих. 
 

ТРИВАЛІСТЬ:    1 год. 
ВИД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ :  групове заняття  
МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ:   клас  
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ: 

Вступ  
Перше навчальне питання: 
 

«Невідкладна та перша допомога при 
отруєннях чадним газом, аміаком, 
хлором, іншими небезпечними хімічними 
речовинами». 

Друге навчальне питання: «Перша допомога при хімічних та 
термічних опіках, радіаційних 
ураженнях, втраті свідомості, 
тепловому та сонячному ударах». 

Третє навчальне питання: 
 

«Правила надання допомоги при 
утопленні». 

Четверте навчальне 
питання: 

«Способи і правила транспортування 
потерпілих». 

Підсумки  
 

ВСТУП 
Дана тема є продовженням вивчення матеріалу по наданню першої 

невідкладної допомоги потерпілим, які мають ти чи інші пошкодження 
організму  під час надзвичайних ситуацій. Я к правильно діяти при отруєнні 
чадним газом, що треба робити при отруєнні такими небезпечними хімічним 
речовинами як хлор, аміак та іншими небезпечним речовинами. Що робити 
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при хімічних  та термічних опіках. На ці та багато інших запитань ми 
найдемо відповіді і навчимося правильно реагувати і своєчасно надавати 
першу невідкладну допомогу людям, що потрапили у небезпеку. 
Перше навчальне питання: «Невідкладна та перша допомога при 

отруєннях чадним газом, аміаком, хлором, 
іншими небезпечними хімічними 
речовинами». 
 

 

Загальні принципи надання медичної та лікарської допомоги при 
отруєннях включають: 
– припинити дію отрути на організм людини; 
– виведення отрути, яка всмокталась в організм людини; 
– знешкодження отрути в організмі за допомогою медикаментозних 

засобів; 
– усунення деяких проявів отруєння організму людини, що викликаються 

дією отрути.  
Одним з поширених видів травм на виробництві є гостре отруєння 

отруйними газами. Перша допомога в цьому випадку повинна надаватись з 
врахуванням того, який газ спричинив це отруєння. 

ОТРУЄННЯ ОКИСОМ ВУГЛЕЦЮ. Окис вуглецю потрапляє в організм з 
вдихуваним повітрям. В легенях відбувається активне, стійке сполучення з 
гемоглобіном крові, що викликає втрату його здатності з’єднуватись з 
киснем, а отже — різке кисневе голодування організму ( в першу чергу 
головного мозку). Розвиток отруєння в залежності від концентрації СО і часу 
перебування в отруєній атмосфері протікає таким чином: спочатку у 
потерпілих виникають сльозотеча, кашель, запаморочення, шум у вухах, за-
гальна слабкість, наступає глибокий сон або втрата свідомості, судороги, 
витікання слини. Якщо не вжити заходів – настає смерть від розладу 
діяльності дихального центру. При великій концентрації в атмосфері окису 
вуглецю потерпілий миттєво втрачає свідомість і дуже швидко настає смерть. 

Потерпілого необхідно негайно винести із забрудненого повітряного 
середовища. Після виносу на свіже повітря укласти, розстебнути всі частини 
одягу, які стискують подих, вжити заходи для зігрівання тіла. При розладі або 
зупинці дихання необхідно робити штучне дихання. Якщо є можливість, 
потерпілому, незалежно від його стану, необхідно дихати високопроцентною 
кисневою сумішшю або чистим киснем, що прискорює виділення окису 
вуглецю з організму. Після покращення стану потерпілого, навіть якщо він 
може самостійно рухатися, його необхідно транспортувати на ношах або 
іншим засобом в лікувальну установу, 

ОТРУЄННЯ ОКИСАМИ АЗОТУ. Окиси азоту потрапляють в організм 
людини через дихальні шляхи. З’єднуючись з вологою, яка знаходиться в 
дихальних шляхах, вони утворюють азотну та азотисту кислоти, які мають 
подразливу та обпікаючу дію на тканини легень, а також, з’єднуючись з 
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гемоглобіном крові, знижують здатність останньої переносити кисень до 
тканин. 

 
При гострому отруєнні окисами азоту розрізняють п’ять періодів: 

– Період початкових явищ - подразнення органів дихання (кашель), 
головний біль, запаморочення, слабкість, сонливість або, навпаки, 
збудження та судоми. Триває протягом 2-3 годин. 

– Період уявного благополуччя характеризується різким по-ліпшенням 
загального стану потерпілого. Триває протягом 3-6 годин. 

– Період зростання набряку легенів — різкий біль у грудях, задуха, кашель, 
синюшність обличчя. 

– Період завершеного набряку легенів — обличчя потерпілого стає 
землисто-сірим, клекотливе дихання з виділенням пінисто-кров’яної 
мокроти, пульс до 130 ударів за хвилину. 

– Період поступового відновлення і поліпшення стану потерпілого. 
При вдиханні повітря з великою кількістю окису азоту можуть миттєво 

настати судоми, зупинка дихання і смерть від задухи внаслідок спазму 
голосової щілини або в результаті паралічу дихального центру. 

Потерпілого необхідно швидко вінести із забрудненого повітряного 
середовища. На свіжому повітрі отруєному треба створити максимальний 
спокій, попередньо зняти верхній одяг, в якому можуть затриматись окиси 
азоту, застосувати заходи з охолодження тіла. Штучне дихання необхідно 
проводити тільки при зупинці природного дихання і з дуже великою 
обережністю - без здавлювання грудної клітини і без застосування апаратів, 
які працюють за принципом вдування та відсмоктування повітря. 

Транспортування потерпілого навіть при задовільному його стані 
проводиться тільки лежачи. 

ОТРУЄННЯ СІРЧАНИМ ГАЗОМ. Сірчаний газ потрапляє в організм з 
вдиханням повітря.  

Подразнює слизові оболонки дихальних шляхів та очей. З’єднуючись з 
наявною в дихальних шляхах вологою, газ утворює сірчану і сірчисту 
кислоти, які подразливо діють і викликають спазми голосової щілини. 
Викликає задуху, блювоту з кров’ю, втрату свідомості і розвиток набряку 
легень, що може призвести до смертельного наслідку. 

Заходи першої допомоги складаються з: видалення із забрудненої 
атмосфери, звільнення від стискаючого одягу, забезпечення максимального 
спокою, тепло. Штучне дихання робиться у разі крайньої необхідності, не 
здавлюючи грудну клітину. Транспортування відбувається тільки в лежачому 
стані, незалежно від важкості отруєння. 

ОТРУЄННЯ СІРКОВОДНЕМ. Основна дія його полягає в початковому 
короткочасному збудженні нервової системи і наступному її пригніченні, яке 
може призвести до паралічу дихального центру. 

Характерними ознаками отруєння є слабкість, сльозотеча, головний 
біль, запаморочення, непритомність, іноді синюшність шкіри, судоми. 
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Перша допомога така ж, як при отруєнні сірчаним газом, але штучне 
дихання можна робити активно, без остраху спричинити шкоду легеневим 
тканинам, бо запалювальні явища виникають в легенях не одразу, а через 
деякий час. 

ДІЯ МЕТАНУ ТА ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ. При великій наявності цих газів в 
повітрі на перший план виступає нестача кисню і у потерпілого розвивається 
кисневе голодування. 

При дії метану потерпілий відчуває загальну слабкість, задуху, 
головний біль, у нього може настати втрата свідомості. Отруєння вугле-
кислим газом характеризується відчуттям задухи, стисканням в грудях, 
серцебиттям, головним болем, загальною слабкістю. При найтяжчому 
отруєнні відмічається нудота, шум у вухах, запаморочення, непритомність, 
іноді судоми, зупинка дихання. 

Перша допомога полягає в видаленні з забрудненої атмосфери. Штучне 
дихання робити тільки при його розладі. Необхідно вжити заходи проти 
переохолодження тіла потерпілого. Транспортування робити тільки в 
лежачому стані. 

 
АМІАК NH3 

КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ОТРУЄННЯ, СТУПІНЬ ВАЖКОСТІ: 
АМІАК (NH3) – безколірний газ із 

запахом нашатирного спирту, при 
температурі – 33-35оС – безколірна рідина, а при 
температурі  - 78оС – твердіє. Добре 
розчиняється у воді, утворюючи лужний розчин. 
Суміш аміаку з киснем 4:3 вибухає. Горить в 
атмосфері кисню. Отруйний. 

У людини аміак подразнює верхні 
дихальні шляхи, у великих концентраціях – уражає центральну нервову 
систему, викликає сильну слинотечу, блювоту, розлад дихання і кровообігу, 
судороги. Рідкий аміак спричиняє опіки очей і слизових оболонок. Смерть 
може настати від серцевої недостатності і набряку легень. 

Легкий ступінь отруєння - подразнення слизової оболонки очей 
(сльозотеча). 

Ураження верхніх дихальних шляхів (чхання, першіння, печія у горлі 
при ковтанні). 

Середній ступінь отруєння: 
– задуха; 
– нудота; 
– блювота; 
– головний біль. 

Тяжкий ступінь отруєння: 
– порушення дихання; 
– порушення діяльності серцево-судинної системи; 
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– клінічна смерть.  
 

Перша медична допомога: 
– одягти ізолюючий дихальний апарат; 
– винести постраждалого на свіже повітря; 
– забезпечити спокій, зігрівання тіла; 
– при попаданні на шкіру та слизові оболонки очей – промивання 2% 

розчином борної кислоти. При болях очей закапати по 1-2 краплі % 
розчину новокаїну; 

– пити лужну мінеральну воду типу «Поляна квасова», тепле молоко; 
– термінова госпіталізація.   

 
ХЛОР Сl 

Зеленувато-жовтий газ з різким запахом. Отруйний, 
у 2,5 рази важчий за повітря, добре розчиняється у 
воді, суміш із воднем вибухонебезпечна. При тиску 
570 кПа (5,7 ат) скраплюється у темно-зелену рідину. 
Випаровуючись в атмосфері, утворює білий туман, 
стелиться по землі і збирається в долинах, ярах, 
підвалах.  

 При попаданні в легені спричиняє різкий біль за грудиною, сухий кашель, 
задихання і набряк легень. При важких отруєннях спостерігаються: різке 
подразнення слизових оболонок, сильні приступи кашлю, печіння і біль у 
носоглотці, різь в очах, посилюється задишка, сльозотеча, посиніння шкіри і 
слизових оболонок, набряк легень і смерть. 
Можливе проникнення до організму через пошкоджену шкіру. Небезпечний 
при вдиханні парів, отруйний у разі приймання внутрішньо. 

Легкий ступінь отруєння: 
– почервоніння та свербіж шкіри; 
– подразнення слизових; 
– печія в горлі; 
– сухий кашель; 
– біль у грудній клітині.  

Середній ступінь отруєння: 
– утруднене дихання; 
– задишка; 
– збудження; 
– серцебиття.  

Важкий ступінь отруєння: 
– некоординовані рухи; 
– пульс ниткоподібний; 
– втрата свідомості; 
– поверхневе дихання; 
– судоми; 
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– обличчя синюшне; 
– зупинка дихання.  

Перша медична допомога: 
– одягти ізолюючий дихальний апарат; 
– винести на свіже повітря; 
– промивання слизових оболонок і шкіри 2 % розчином харчової соди; 
– забезпечення спокою, зігрівання тіла; 
– пиття лужної мінеральної води, теплого молока; 
– термінова госпіталізація.  

ХЛОРПІКРИН Cl3CNO2 
Небезпечний при вдиханні парів, попаданні на слизові оболонки.  
Легкий ступінь отруєння: 

– сльозотеча; 
– ураження верхніх дихальних шляхів; 
– відчуття стискання у грудній клітині.  

Середній ступінь отруєння: 
– головний біль; 
– загальна слабкість; 
– запаморочення; 
– почуття страху; 
– сухий кашель; 
– нудота, блювота. 

Перша медична допомога: 
– одягти ізолюючий дихальний апарат; 
– винести на свіже повітря; 
– забезпечити спокій, зігрівання тіла; 
– промивання шкіри водою з милом; 
– інгаляції киснем.  

 СІРЧИСТИЙ АНГІДРИД (SO2) – безколірний газ з гострим 
запахом запаленого сірника. Добре розчиняється у 
воді, утворюючи сірчану кислоту. При впливі на 
організм подразнює верхні дихальні шляхи, 
спричиняє запалення їх слизових оболонок, а також 
горла і очей. Високі концентрації у повітрі 
спричиняють задишку, призводять до втрати 
свідомості і смерті. 
Перша медична допомога: 

Потерпілому треба надіти протигаз з коробкою марки В, винести на 
чисте повітря, дати подихати кисень, промити слизові оболонки 2%-ним 
розчином питної соди. 

СІРКОВОДЕНЬ (H2S) – безколірний газ з 
характерним запахом тухлих яєць, важчий за повітря у 
воді малорозчинний, дуже отруйний. Пари утворюють з 
повітрям вибухонебезпечні суміші. Подразнює слизові 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.bushcraftstuff.com/wp-content/uploads/2009/03/cupped-hands-match-alight-300x224.jpg&imgrefurl=http://www.bushcraftstuff.com/%3Fp%3D648%26lang%3Duk&usg=__Tmqsz1th7XyNDtJ7GXdIoDKUen0=&h=224&w=300&sz=14&hl=uk&start=3&tbnid=2dnOvlBmpoPggM:&tbnh=87&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%2B%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%2B%25D1%2581%25D1%2596%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%26ndsp%3D20%26hl%3Duk%26sa%3DN%26newwindow%3D1�
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оболонки, спричиняє головний біль, нудоту, блювоту, біль у грудях, відчуття 
задишки, печіння в очах, з’являється металевий присмак у роті, слизотеча.  

Перша медична допомога: 
При появі таких ознак потерпілого необхідно винести на повітря, очі і 

слизові оболонки не менше 15 хвилин промивати водою або 2% розчином 
борної кислоти. 

 
АЗОТНА КИСЛОТА (HNO3) – безколірна рідина з температурою 

плавлення 41,6о С (з розкладом), щільністю 
1,52 г/см3. Концентрована кислота малостійка, 
при нагріванні або під дією світла частково 
розкладається з утворенням двоокису азоту 
(NO2), який надає кислоті бурий колір і 
специфічний запах. 
 
Пари азотної кислоти при легкому отруєнні  

– спричиняють бронхіт,  
при важкому – виникають різка слабкість, нудота, блювота, задишка, 
кашель, багато пінистого мокротиння, ціаноз губ, обличчя, пальців рук, 
набряк легенів протягом першої доби. 
 
          СІРЧАНА КИСЛОТА (H2SO4) – чиста 100% 
безколірна масляниста рідина, застигає у 
кристалічну масу при температурі +10,3оС. 
Температура кипіння +296,2оС (з розкладанням). 95% 
концентрована затвердіває при температурі нижче – 
20оС. Щільність 1,92 г/см3. 

Туман сірчаної кислоти при концентрації 2,0 
мг/м3 подразнює слизові оболонки носа і горла, при 
6,0 мг/м3 відмічаються різко виражені неприємні 
відчуття. Ознаки гострих інгаляційних отруєнь: утруднене дихання, кашель, 
охриплість. 

При вдиханні сірчаної кислоти високих концентрацій виникає 
набряк горла, спазм голосових зв’язок, набряк легень, інколи опік їх, 
блювота, можливий шок, а потім смерть. 

   СОЛЯНА (хлористоводнева) КИСЛОТА 
(HCl) – розчин хлористого водню у воді. 
Температура кипіння +108,6оС, щільність 1,18 
г/см3 (при концентрації HCl 35%). Міцна кислота 
„димить” у повітрі, утворюючи з парами води 
крапельки туману. Гостре отруєння хлористим 
воднем (соляною кислотою) супроводжується 
охриплістю голосу, ядухою, нежиттю, кашлем. 

Концентрація 50-75 мг/м3 згубно діє на організм. 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://fire-kharkov.gov.ua/newsimage09/110909-1.jpg&imgrefurl=http://fire-kharkov.gov.ua/index.php%3Fnma%3Dnews%26fla%3Dtext%26id%3D1182&usg=__uPtRliZ7ZAIR2swM_GgIc5hukWo=&h=283&w=425&sz=52&hl=uk&start=1&tbnid=sqRPCSvw2HcPKM:&tbnh=84&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25A4%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BE%2B%2B%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2582%25D1%2583%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D1%2581%25D1%2596%25D1%2580%25D1%2587%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597%2B%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%26hl%3Duk%26sa%3DG%26newwindow%3D1�
http://preview.unian.net/500/076/76644.jpg�


 205 

             Захист органів дихання від азотної, сірчаної і соляної кислот 
забезпечують фільтруючі та ізолюючі протигази,  а також універсальні 
респіратори РУ—60М 
 
Друге навчальне питання: «Перша допомога при хімічних та 

термічних опіках, радіаційних ураженнях, 
втраті свідомості, тепловому та 
сонячному ударах». 

 
Опіком називається пошкодження тканин тіла, викликані діями 

високої температури (термічний опік), або кислот, лугів (хімічні опіки), 
електричного струму, іонізуючого випромінювання. 

                                                   
ХІМІЧНІ ОПІКИ. 

Хімічний опік викликають концентровані кислоти, луги, солі деяких 
важких металів, що потрапили на шкіру. Хімічні речовини треба 
якнайшвидше знищити! Перш за все, зніміть з потерпілого одяг, на який 
попали хімічні речовини. Намагайтеся робити це так, щоб самому не 
отримати опіків. Потім уражену поверхню тіла промивайте під сильним 
струменем води з крану, душа, шланга протягом 20-30 хв. Не можна 
користуватись тампоном, змоченим водою, тому що в цьому випадку будь-
яка хімічна речовина втирається в шкіру і потрапляє в її глибокі шари. 

Якщо опік утворений лугами, промиті водою уражені ділянки шкіри 
обробіть розчином лимонної або борної кислоти (половина чайної ложки 
порошку на склянку води) або столовим оцтом, наполовину розбавленим 
водою. 

Ділянки тіла, обпечені кислотою, крім плавикової, промийте лужним 
розчином: мильною водою або розчином харчової соди (одна чайна ложка 
соди на склянку води). При опіку плавиковою кислотою, яка входить, 
зокрема, в склад гальмової рідини, для знищення іонів фтору, які знаходяться 
в ній, треба дуже довго, 2-3 години, під струменем води промивати шкіру, 
тому що фтор глибоко проникає в неї. 

Коли опік утворився негашеним вапном, змивати його водою не 
можна! При взаємодії вапна та води виділяється тепло, що може поглибити 
термічну травму. Спочатку дуже ретельно виведіть вапно з поверхні тіла 
шматком чистої тканини, а потім вже промийте шкіру проточною водою або 
обробіть будь-яким рослинним маслом. На ділянку опіку накладіть суху 
стерильну пов’язку. 
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                                              ТЕРМІЧНІ ОПІКИ. 
Важкість опіку визначають глибиною і розмірами ураженої поверхні 

тіла, чим глибше ураження тканин при опіці, чим більша опікова поверхня, 
тим більш значний опік.  

За глибиною ураження опіки 
розподіляють на чотири ступені:  
– опіки І ступеню (поверхневі) 

характеризуються почервонінням і 
припухлістю обпеченого місця, появою 
пекучого болю в області опіку.  
 

– при опіках ІІ ступеню на почервонілій і 
припухлій обпеченій поверхні одразу або 
через деякий час відшаровується роговий 
шар шкіри і утворюються пухирі , 
наповнені прозорою або мутноватою 
рідиною. Обпечена ділянка шкіри дуже 
болюча, частина пухирів лопається, 
оголюючи поверхню рани.  
 

– опіки ІІІ ступеню характеризуються 
омертвінням шкіри на різну глибину. 
 

– опіки ІV ступеню характеризуються 
омертвінням не тільки шкіри, але її 
прилягаючих тканин (підшкірної жирової клітковини, м’язів, сухожиль, а 
іноді і кісток) (Рис. 41).  

       Опіки найчастіше трапляються через недбале ставлення до вогню та 
гарячих предметів, киплячих рідин, хімічних активних речовин. Термічний 
опік виникає від дії на шкіру окропу, полум'я, розтопленого жиру, 
розпеченого металу. Щоб зменшити біль і попередити набряк тканин, треба 
негайно обпечену руку, ногу підставити під струмінь холодної води і 
потримати до вщухнення болю. 

Потім при опікові першого ступеня (коли шкіра тільки почервоніла) 
змажте уражену ділянку 33% розчином спирту або одеколоном. Пов'язку 
можна не накладати. 

При опікові другого ступеня (коли утворились пухирі, при чому деякі з 
них лопнули і порушилась цілісність епідермального покриття - верхнього 
шару шкіри) обробляти ділянку опіку спиртом не треба, тому що це викличе 
сильний біль і печію. Пухирі ні в якому разі не можна проколювати: вони 
захищають опікову поверхню від інфекції. На ділянку опіку накладіть 
стерильну пов'язку (стерильний бинт або випрасувану праскою тканину). 
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Запам'ятайте! При опіках не можна застосовувати крохмаль, жир, 
мило, розчин марганцю і діамантового зеленого. Полегшення це не принесе, а 
лікарю буде важко визначити ступінь ураження тканин. 

При затримці госпіталізації опіки ІІ, ІІІ, ІV ступеня, після прийому 
знеболюючих, обробляють 33% розчином спирту і накладають пов’язку з 
0,2% фурациліновою маззю, 5% стрептоцидовою або 1% синтоміциновою 
емульсією. 

При опіках полум'ям людина в одязі, який горить, зазвичай вертиться, 
роздуваючи при цьому полум'я. Негайно зупиніть його, одяг, який горить, 
зірвіть або погасіть, заливаючи водою з відра, миски, а найкраще за все з 
шланга, а взимку - закидаючи снігом. 

Якщо під рукою немає води, накиньте на потерпілого ковдру або будь-
яку щільну тканину. Але майте на увазі: висока температура діє на шкіру тим 
згубніше, чим довше і щільніше притиснутий до неї тліючий одяг. Людину в 
одязі, що горить, не можна закутувати з головою для уникнення ураження 
дихальних шляхів і отруєння токсичними продуктами горіння. 

Погасивши полум'я, швидко зніміть з потерпілого одяг, розтинаючи 
його. Уражені ділянки тіла протягом 15-20 хв. обливайте струменем холодної 
води. 

Якщо до шкіри прилипли обгорілі рештки одягу, знімати їх і відди-
рати від тіла ні в якому разі не можна! Треба накласти на них пов'язку, 
використовуючи стерильний бинт, а якщо його немає, то зі стрічок 
попередньо попрасованої полотняної матерії. Ці ж заходи застосовують і при 
опіках розплавленим бітумом або смолою, які прилипли до шкіри. Не можна 
здирати їх і змивати хімічними розчинами. Це тільки поглибить наслідки 
травми. 

Найбільш доступний спосіб боротьби з опіковим шоком – багато пити 
рідини. Потерпілого треба примусити випити до 5 літрів теплої води (не 
дивлячись на блювоту, відразу до рідини, відчуття переповнення в шлунку), 
розчинивши в кожному літрі по 1 столовій ложці повареної солі та 1 чайній 
ложці питної соди. В перші 6 годин після опіку не менше 2 склянок такого 
розчину за годину. Звичайно, це роблять лише в тому випадку, якщо немає 
ніяких ознак пошкодження органів живота, а потерпілий знаходиться при 
свідомості. 

РАДІАЦІЙНЕ УРАЖЕННЯ 
Проникаюча радіація (гамма-випромінювання і потік нейтронів) діє в 

районі ядерного вибуху, протягом 10-15 сек., створюючи загрозу виникнення 
у незахищених людей променевої хвороби.  На обширній території сліду 
Радіоактивної хмари радіоактивні речовини, що випали з нього, ще тривалий 
час є джерелом зовнішнього загального опромінення людей, можуть 
потрапляти всередину організму людини і на шкіру, викликаючи променеву 
хворобу і радіаційні опіки шкіри. 

Тягар променевої хвороби і ступінь радіаційного ураження шкіри 
визначаються експозиційною дозою іонізуючого опромінення - кількістю 
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енергії, поглиненої 1 см3 середовища. При експозиційній дозі опромінення 
менше 0,0136 Кл/кг (50 Р) ознаки променевої хвороби зазвичай не 
виявляються; однократне (протягом чотирьох діб) опромінення дозою більше 
2,58*10-8 Кл/кг (100 Р) може викликати променеву хворобу. Діти, літні 
громадяни, вагітні жінки, хворі, фізично стомлені і ослаблені люди більш 
чутливі до випромінювання і переносять його значно гірше. 

Протягом променевої хвороби розрізняють чотири періоди:    
перший - період первинної реакції на опромінення (виявляється різкою 

слабкістю, запамороченням, головним болем, нудотою, блювотою, проносом, 
гарячковим станом); 

другий - період благополуччя (можуть спостерігатися невелика 
слабкість, пітливість, зниження апетиту і важливі для визначення міри тягарі 
променевої хвороби зміни складу крові); 

третій період - період вираженого прояву променевої хвороби 
(підвищується температура тіла, на шкірі і слизистих покривах з'являються 
крововиливу, на слизистій оболонці рота і мигдалинах — можлива поява 
виразок; випадає волосся, порушується згортання крові, слабшають захисні 
сили організму, що сприяє виникненню інфекційних захворювань); 

четвертий період - період одужання. 
Залежно від дози і індивідуальної чутливості організму до опромінення 

тривалість періодів, характер і тягар проявів променевої хвороби різні. 
Відмічено, що тривалість другого періоду (вагається від 2 діб до трьох 
тижнів) тим коротше, чим більше доза опромінення. При дуже великій дозі 
опромінення можливі смертельні результати і в першому періоді. 

Від дози опромінення залежить також тягар радіаційних опіків шкіри. 
Це може виявлятися шкірним свербінням, почервонінням, набряклістю і 
болем в місцях опіку, появою одіночних, а потім міхурів, що зливаються між 
собою, поверхневих і глибоких виразок. 

Знаходячись на місцевості з високими рівнями радіації смертельну дозу 
зовнішнього загального опромінення чоловік отримує за декілька хвилин. Ось 
чому треба твердо знати правила і порядок дій з сигналу  «Радіаційна 
небезпека» і негайно приймати ефективні заходи протирадіаційного захисту. 

В цілях профілактики променевої хвороби поряд із загальними 
заходами протирадіаційного захисту (укриття в сховищах, протирадіаційних 
укриттях, захист відстанню, часом і ін.) необхідно приймати протирадіаційні 
препарати з аптечки індивідуальної медичного захисту (АЇМЗ). БіоСтар в 
таблетках – препарат, що застосовується для зниження негативного впливу 
радіонуклідів на організм людини та прискорення процесів виведення 
радіонуклідів та сполук важких металів з організму, підвищення імунного 
стану. Калію йодид, в таблетках – для проведення профілактики уражень 
щитовидної залози радіоактивним йодом при аваріях на АЕС і інших 
небезпечних об’єктах. 
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Радіоактівні речовіни, що попали на шкіру, слід негайно видаляті при 
частковій санітарній обробці, яка проводитися після часткової дезактивації 
одягу, взуття, спорядження. 

Якщо радіоактивні речовини попали всередину організму з їжею або 
водою, необхідно негайно їх видалити. Щоб не допустити всмоктування в 
кров радіоактивних речовин, що попали в харчовий канал, необхідно дати 
прийняти ураженому адсорбент (активоване вугілля – по  20 – 30 г на прийом 
у вигляді суспензії у воді або пігулки «Карболен»; або 25 – 40 г білої глини, 
яку слід запити водою і ін.). Через 15 – 0 хв. після прийому адсорбенту 
ураженому промивають шлунок: після прийому 2 – 3 л води викликається 
блювотний рефлекс, торкається пальцем до підстави мови. Потім повторно 
приймається адсорбент і сольове проносне (глауберова або карловарськая 
сіль), яке підсилює перистальтику кишок і прискорює їх спорожнення.  

Якщо неможливо доставити ураженого з променевою хворобою до 
лікувальної установи, необхідно організувати за ним нагляд дома: створити 
спокій, під час блювоти допомогти прийняти зручне і правильне положення, 
промити (протерти) рот, дати пігулки етаперазіна або аерону, при появі ознак 
променевої хвороби – антибіотики і сульфамідні препарати; при 
кровоїзліяніях потрібна особлива обережність при догляді за хворим. 

Великої уваги вимагає прийом їжі  хворого. Їжа має бути 
легкозасвоюваною, багатою білками і вітамінами, приймати її треба в рідкому 
вигляді і невеликими порціями. Пиття має бути рясним – соки, підсолена вода 
(на 1 л води по 1 чайній ложці куховарської солі і питної соди). 

У приміщенні необхідно підтримувати чистоту, температура повітря не 
повинна перевищувати 18 – 22 °С.  При першій нагоді за рішенням лікаря 
хворого слід відправити до лікувальної установи, суворо дотримуватись 
заходів профілактики від додаткової механічної травми. 

НЕПРИТОМНІСТЬ 
Кожна людина хоча б раз у житті стикалася з ситуацією, коли близька 

людина непритомніє. Що при цьому потрібно робити і як надати першу 
допомогу при непритомності?  

Непритомність – це раптова короткочасна втрата свідомості, яка триває 
від декількох секунд до декількох хвилин, а причиною непритомності є 
порушення кровообігу в головному мозку. 

ПРИЧИНИ НЕПРИТОМНОСТІ 
Звичайно непритомність настає раптово, але інколи перед нею наступає 

блідість, блювання, нудота, слабкість, позіхання, посилене потовиділення. 
Пульс прискорюється, артеріальний тиск знижується. Під час непритомності 
пульс уповільнюється до 40-50 ударів на хвилину. 

Найчастіше причинами непритомності можуть стати страх, несподівана 
різка біль, нервові потрясіння. В результаті перерахованих факторів миттєво 
знижується артеріальний тиск, темпи кровообігу знижуються, і циркуляція 
крові в головному мозку порушується. 
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Також непритомність може виникати на тлі загальної слабкості 
організму і одночасного нервового виснаження. У цьому випадку необхідно 
позбутися першопричини – слабкості, яка може виникати через погане 
харчування, голод, постійні стреси. 

Відсутність достатньої кількості кисню дуже часто може провокувати 
непритомність. Рівень кисню знижується в приміщеннях з поганою 
вентиляцією, при великому скупченні людей, під час забруднення 
тютюновим димом. При недостатньому рівні кисню мозок погано 
забезпечується кров’ю, і виникає непритомність. 

Тривале перебування в положенні без руху, особливо це відноситься до 
позиції стоячи, теж може призвести до непритомності. Застій крові в області 
ніг зменшує надходження крові до мозку. 

ОЗНАКИ НЕПРИТОМНОСТІ 
Основними ознаками непритомності є короткочасна втрата свідомості, 

падіння потерпілого. Дихання стає поверхневим і рідким, але дихальні шляхи 
при цьому залишаються вільними. 

В перед непритомному стані може спостерігатися запаморочення, різка 
слабкість, шум у вухах, холодний піт, пелена перед очима, оніміння кінцівок і 
нудота. 

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ НЕПРИТОМНОСТІ 
При втраті свідомості потерпілого необхідно покласти на спину, щоб 

потім звільнити шию і груди від одягу, забезпечити приток свіжого повітря, , 
полити обличчя, груди холодною водою, дати понюхати нашатирний спирт.  

В першу чергу почати потрібно з простих і найбільш доступних 
методів допомоги. В обличчя хворому можна побризкати холодною водою, 
поплескати по щоках, до носа піднести ватку, змочену в нашатирному спирті. 
Якщо раптом під рукою не виявилося нашатирного спирту, то можна змочити 
ватку оцтом або одеколоном,  застосовувати харчовий оцет, цибулевий сік і 
піднести її до носа хворого. Також оцтом або одеколоном можна натерти 
скроні хворого. 

Людину, яка втратила свідомість, незалежно від причини, необхідно 
покласти на спину , щоб голова була нижче рівня ніг (на 15-20 см) для 
поліпшення кровообігу мозку.  Під ноги хворому необхідно підкласти валик, 
згорнутий, наприклад, з одягу. До обличчя і грудей хворого слід покласти 
змочений холодною водою рушник. Ноги хворого потрібно зігріти, 
наприклад, грілками. Також необхідно забезпечити хворому надходження 
свіжого повітря. 

Після того як свідомість повернулася до хворого, не слід поспішати 
піднімати людину на ноги, краще спочатку дати потерпілому гарячі напої: 
міцний чай, каву,  20  -30 крапель валеріанки або 15 крапель валокордину, 
розбавлені в чверті склянки води. 

У разі простої непритомності перераховані дії допоможуть хворому 
повернутися до свідомості. Якщо ж надана перша допомога при 
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непритомності не дала результату, терміново потрібно викликати швидку 
допомогу. 

До приїзду лікаря необхідно постаратися підсилити приплив крові до 
серця і голови від кінцівок. Для цього потрібно на 15 хвилин підняти вгору 
праву руку хворого, а його ліву ногу підняти і туго забинтувати від пальців і 
до стегна. Якщо бинта немає під рукою, то підійде шарф. Через 15 хвилин, 
якщо «швидка» все ще не приїхала, потрібно поміняти положення рук і ніг 
хворого: ліва рука піднімається, права нога бинтується. 

Перша допомога при непритомності може знадобитися в самий 
несподіваний момент, коли, наприклад, абсолютно ніяких підручних засобів 
немає. Тоді можуть допомогти народні способи, які вважаються дієвими при 
непритомності. 

Наприклад, популярний такий спосіб. Потерпілого слід взяти за 
мізинець і сильними різкими рухами стискати його від основи до нігтя. Далі 
слід такими ж рухами масажувати великий палець. Потім великим, вказівним 
і середнім пальцями, складеними «пучкою», потрібно зробити кілька 
обертальних рухів на долоні потерпілого: в центрі горбка біля великого 
пальця потерпілого. Після цього слід кілька разів сильно здавити мочки вух 
потерпілого. 

І пам’ятайте, що своєчасно надана перша допомога при непритомності 
підвищує шанси на те, що шкода для організму потерпілого буде 
мінімальною. 

Якщо потерпілий починає дихати з хрипінням або взагалі не дихає, в 
першу чергу треба подумати про западання язика. У крайньому разі 
вживаються заходи щодо оживлення. 

Навіть якщо постраждалий швидко прийшов у себе, потрібно провести 
обстеження для виявлення причини непритомності. Іноді при гіпертонічному 
кризі або тепловому ударі людина перед непритомністю не блідніє, а 
червоніє. У таких випадках при походженні непритомності слід укласти 
хворого з піднятою головою, покласти міхур з льодом або холодною водою 
на лоб - тримати не більше 15 хвилин і обов'язково викликати лікаря. 

При відсутності серцевої діяльності проводиться закритий масаж серця, 
штучне дихання. При гіпіртонічній кризі вводяться такі препарати, як 
мезатон, ефедрин.                                                                     

ШОК. 
Причиною шоку може стати сильний біль, втрата крові, утворення в 

пошкоджених тканинах шкідливих продуктів, що призводять до виснаження 
захисних можливостей організму, внаслідок чого виникають порушення 
кровообігу, дихання, обміну речовин. 

Ознаки – блідість, холодний піт, розширені зіниці, короткочасна втрата 
свідомості (знепритомнення), прискорене дихання і пульс, зниження 
артеріального тиску. При важкому шоці – блювання, спрага, попелястий колір 
обличчя, посиніння губ, мочок вух, кінчиків пальців, можлива зупинка 
дихання і кровообігу. 
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Допомога. Необхідно надати першу допомогу, яка відповідає виду 
поранення (наприклад, зупинити кровотечу, іммобілізувати переломи тощо). 
Потерпілого слід зігріти (закутати в ковдру), покласти на спину з дещо 
опущеною головою. Якщо немає підозри на ушкодження внутрішніх органів, 
потерпілому дають гарячий напій. Заходами, що перешкоджають виникненню 
шоку, є: тепло, зменшення болю, пиття рідини. 

 

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ТЕПЛОВОМУ ТА СОНЯЧНОМУ УДАРАХ 
Тепловий або сонячний удар настає внаслідок тривалого перебування 

на сонці без захисного одягу, при фізичному навантаженні у нерухомому 
вологому повітрі. 

Тепловий удар – це патологічний стан, що супроводжується сильним 
головним болем, головокружінням, загальною слабкістю, зблідненням, 
сповільненням рухів. Можливі нудота, блювання, короткочасна втрата 
свідомості, підвищення температури тіла до 40 – 410. При подальшому впливі 
високої температур, шкіра обличчя, губ синіє, посилюється задишка. 

Сонячний удар – різновид теплового. Він виникає в тому випадку, коли 
людина з непокритою головою тривалий час знаходиться під прямим 
сонячним промінням. Його виникненню сприяє загальне перегрівання 
організму. 

ОЗНАКИ. 
Легкий ступінь – загальна слабкість, нездужання, запаморочення, 

нудота, спрага, шкіра обличчя червона, вкрита потом, пульс і дихання 
прискорені, температура тіла 37,5 – 38,9°С. Середній ступінь – температура 
39 – 40°С, сильний головний біль, різка м’язова слабкість, миготіння в очах, 
шум у вухах, серцевий біль, виражене почервоніння шкіри, сильне 
потовиділення, посиніння губ, прискорення пульсу до 120-130 уд./хв, часте і 
поверхневе дихання.  

Тяжчі ступені перегрівання кваліфікуються по-різному: якщо 
температура повітря висока і його вологість підвищена, кажуть про тепловий 
удар, якщо довго діяли сонячні промені – про сонячний удар. При цьому 
температура тіла піднімається вище 40°С, настає непритомність і втрата 
свідомості, шкіра суха, можуть початися судоми, порушується серцева 
діяльність, припиняється дихання. 

Перша допомога при тепловому ударі: 
– потерпілого потрібно покласти у прохолодне місце, підійняти йому 

голову, розстебнути одяг; 
– на лоб покласти холодні компреси і змочити одяг водою; 
– якщо людина не знепритомніла, корисно дати їй міцний холодний чай, 

холодну воду; 
– у випадку зупинки дихання і серцевої діяльності необхідно до прибуття 

лікаря почати зовнішній масаж серця і штучну вентиляцію легень; 
– для запобігання перегріванню на сонці голову обов`язково слід 

прикривати світлим головним убором, що добре відбиває сонячні 
промені. 
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Перша допомога при сонячному ударі: 
– швидко перенести потерпілого в прохолодне місце, покласти на спину, 

піднявши дещо ноги, зняти або розстебнути одяг; 
– змочити голову холодною водою або покласти на неї змочений холодною 

водою рушник, холодні примочки на лоб, тім`яну ділянку, потилицю, на 
пахові, підключичні, підколінні, пахвові ділянки, де зосереджено багато 
кровоносних судин. Можна зробити вологе обгортання, або протерти тіло 
потерпілого шматочком льоду, але обережно і не довго. Температура тіла 
потерпілого не повинна бути нижча від 380С;  

– якщо людина не втратила свідомість, їй потрібно дати міцного холодного 
чаю, або холодної підсоленої води (1/2 ч.л. солі на 0,5 л. води); 

– у важких випадках слід одразу зважити на характер дихання потерпілого, 
перевірити чи не порушена у нього прохідність дихальних шляхів. Якщо 
дихання слабке або його немає взагалі, терміново почати робити штучне 
дихання методом “рот у рот”, або “рот у ніс” до появи самостійного 
глибокого дихання. Якщо ж при цьому не відчувається пульс, а зіниці 
розширені і не реагують на світло, слід провести весь комплекс 
реанімації – штучне дихання і непрямий масаж серця. 

 
Третє навчальне питання: «Правила надання допомоги при 

утопленні». 

Методи порятунку потопаючих.  
Не заходьте у воду самі, якщо потопаючого 

можна витягти з води, простягнувши йому руку або 
кинути рятувальне коло. Не давайте потопаючому 
обхоплювати вас: він може затягти вас під воду. При 
зупинці серця і дихання вживайте заходів по 
реанімації, навіть якщо людина дуже довго 
перебувала під водою. Проводити реанімацію до прибуття лікаря або доти, 
поки людина не почне дихати самостійно. 

Якщо потрібно підплисти до потопаючого, 
візьміть із собою у воду предмет, за який він міг би 
схопитися, – не давайте йому обхоплювати вас. 

Серед станів з боку здоров'я людини, які 
потребують невідкладної медичної допомоги, 
найбільш часто, при нещасних випадках на воді, 
зустрічаються переохолодження і утоплення. 

У разі загального переохолодження необхідно провести заходи, які 
відвертають можливість подальшого переохолодження. Мокрий одяг 
знімають, а хворого загортають в ковдру, можна зробити декілька активних 
фізичних вправ. Не слід давати алкоголь через те, що він підвищує потребу в 
кисні і може спровокувати виникнення судом. При виникненні локального 
переохолодження або відмороження невідкладна допомога полягає у 
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відігріванні уражених холодом ділянок шкіри з метою відновлення 
кровообігу в цих зонах. 

При утопленні необхідно якнайшвидше витягти постраждалого з 
води. Рятувати потопаючих приходиться, коли потопаючий знаходиться 
на поверхні, тільки що зник під водою або пробув під водою декілька 
хвилин. В цих випадках, перш ніж кинутися у воду, потрібно швидко 
оцінити становище і вибрати спосіб надання допомоги. Іноді, якщо випадок 
трапився біля берега, можна кинути з берега предмет, за який може 
вхопитися потопаючий: рятівне коло, дошку, мотузку, кінець 
Олександрова і інше. Якщо поблизу є човен, необхідно використати його. До 
потопаючого необхідно підпливати таким чином, щоб він не бачив рятівника 
та не став чіплятися за нього. До потопаючої людини підпливають ззаду, 
якщо це не можливо, то потрібно  занурити під потерпілого, захопити лівою 
(правою) рукою під коліно його правої (лівої) ноги, а долонею правої (лівої) 
руки сильно штовхнути ліве (праве) коліно спереду і повернути потопаючого 
до себе спиною. 

У потерпілого, якого взяли з поверхні води, частіше бувають психічні 
розлади, викликані страхом. Необхідно зняти з нього мокрий одяг, витерти 
тіло, дати 15-20 крапель настойки Валеріани чи крапель Зеленіна, заспокоїти 
та зігріти людину (укутати і дати гарячого напою). 

При утопленні. Залежно від того, чи наповнились легені потерпілого 
водою чи ні, розрізняють два види утоплення – мокре і сухе. При мокрому 
утопленні рідина обов’язково потрапляє в легені (75-95% випадків). При 
рефлекторному звуженні голосової щілини вода не потрапляє в легені і 
людина гине від механічної асфіксії (5-25%). Трапляються утоплення від 
зупинки серця, дихання внаслідок травми, температурного шоку, при 
тривалому пірнанні від браку кисню для головного мозку. 

При сухому утопленні посиніння шкіри 
виражене менше ніж при мокрому, і відсутнє 
витікання пінистої рідини рожевого забарвлення з 
рота і носа. 

При мокрому утопленні, необхідно надати 
потерпілому положення головою донизу, 
перевісивши його тіло через праве коліно людини, 
яка рятує . Лівою рукою відгинають голову 

максимально назад, а долонею правої руки наносять 3-5 ударів по спині. 
Повітряний поштовх, який створюється при цьому і сила тяжіння сприяють 
витоку рідини з дихальних шляхів. Стискування тіла у ділянці шлунка під 
вагою тіла  

 потерпілого сприяє відтоку рідини з шлунку, що створює сприятливі 
умови для подальшого оживлення. Якщо людина яка рятує  не має достатньої 
фізичної сили, то в таких випадках можна повернути потерпілого на правий 
бік, закинути його голову  назад   і   правою   долонею   нанести    4-5    ударів   
між    лопатками  Помилкою є спроби видалити усю рідину з легень та 
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шлунку, тому важливо знати, що на цю операцію не треба витрачати часу 
більше ніж 10-15 сек., а як можливо швидше очистити ротову порожнину і 
почати штучне дихання легень і масаж серця. 

    Якщо свідомість відсутня (не реагує на звернення та легкі 
постукування по щоках), але збережені пульсація на сонній артерії та 
дихання, необхідно надати тілу постраждалого горизонтальне положення з 
повернутою на бік головою, дати вдихнути через ніс пари нашатирного 
спирту, яким змочений шматок вати, та провести вищевказані заходи. 

Пульс на сонних артеріях перевіряється на рівні щитовидного хряща по 
черзі з обох боків. Дослідження пульсу на променевій артерії не доцільно, 
оскільки його відсутність тут ще не свідчить про зупинку кровообігу. 
Ознаками зупинки дихання є відсутність рухів грудної клітки, руху повітря 
через ніс та рот. 

В разі, якщо свідомість, пульс на сонній 
артерії, явні ознаки зупинки дихання відсутні; 
широкі зіниці, але нема трупних плям, задубіння 
тіла, - необхідно якнайшвидше почати роботу щодо 
відновлення дихання та кровообігу. 

По-перше, спробувати видалити воду з 
дихальних шляхів, способами вказаними вище.  

На обстеження постраждалого, видалення 
рідини та підготовку до проведення штучної 
вентиляції легень є 4 — 5 хвилин, тому що потім 

відбудуться незворотні зміни в організмі. 
                                          

ДІЯТИ ТРЕБА ШВИДКО ТА ПОСЛІДОВНО. 
Якщо людина не дихає, приступайте — по можливості прямо у воді - 

до штучного дихання рот у рот. Перевірте пульс і при необхідності 
приступайте до реанімації. 
– Покладіть постраждалого на спину, на тверду поверхню. 
– Однією рукою відкрийте йому рота; пальцями іншої руки, загорнутими у 

серветку або носову хустинку, видалити з порожнини рота пісок, мул та 
інші інородні тіла.   

– Рукою, підкладеною під потилицю, максимально розігнути хребет в 
шийному відділі ( це непотрібно робити, якщо є підозра на пошкодження 
цього відділу хребта), за підборіддя висуньте вперед нижню щелепу, 
утримуючи її в такому положенні однією рукою, 
другою стисніть крила носа. 

– Наберіть повітря у свої легені, щільно охопіть 
відкритий рот пацієнта та зробіть пробне 
вдування повітря в його легені. Одночасно "краєм 
ока" контролюйте підіймання грудної клітки, 
якщо воно є — продовжуйте. У випадку, якщо 
грудна клітка не підіймається або підіймається 
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надчеревна ділянка, повторіть все з пункту 2. Якщо щелепи 
постраждалого щільно стиснуті або є пошкодження щелепи, язика, губ, 
проводять штучну вентиляцію не методом "рот в рот", а "рот в ніс", 
затискаючи при цьому не ніс, а рот. Кількість вдувань - 16 - 20 за 
хвилину. 

– Для зовнішнього масажу серця розташуйтесь з боку від хворого; основу 
долоні однієї кисті руки покладіть вздовж передньо – нижньої поверхні 
грудини, основу другої долоні впоперек першої, розігніть руки в 
ліктьових суглобах. Робіть ритмічні поштовхи всією масою тулубу, 
зміщуючи грудину в напрямку до хребта з частотою 80-100 рухів за 
хвилину. Ознакою правильності виконання закритого масажу серця є 
наявність пульсових поштовхів, синхронно з натискуванням на грудину, 
на сонній артерії. 

– У випадку, коли рятувальник один, співвідношення кількості вдувань до 
натискувань на грудину 2:15, якщо рятувальників двоє — 1:5. 

– Через кожні 2 хвилини серцево – легеневу реанімацію необхідно на 
декілька секунд припинити для перевірки, чи не з'явився пульс на сонній 
артерії. 

Масаж серця та штучну вентиляцію легень необхідно проводити до 
відновлення дихання, пульсу, звуження зіниць, покращення кольору шкіри. В 
тих випадках, коли протягом З0 - 40 хвилин, не зважаючи на правильно 
проведену реанімацію, змін у стані хворого немає, або з'являються трупні 
плями, задубіння, реанімаційні заходи припиняються. 

 
Четверте навчальне питання: «Способи і правила транспортування 

потерпілих». 

 
Найважливішим завданням швидкої допомоги є організація 

найшвидшого та правильного транспортування (доставки хворого або 
постраждалого до лікувального закладу). 

Транспортування повинне бути швидким і безпечним. 
Спричинення болю під час транспортування сприяє розвиненню 

ускладнень, порушення діяльності серця, легенів, мозку. 
Вибір способу транспортування залежить від стану потерпілого, 

характеру травми або захворювання та можливостей тих, хто надає першу 
допомогу.   

При відсутності будь-якого транспорту слід нести потерпілого до 
лікарняного закладу на ношах, імпровізованих носилках, за допомогою лямки 
або на руках.  

Медичні ноші забезпечують найспокійніше 
положення постраждалому, полегшують 
завантаження у транспорт, вивантаження та 
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перекладання на ліжко, візки, каталки або операційний стіл. Переносити на 
ношах можуть 2-4 людини. 

Положення хворого на ношах визначається характером ушкодження 
або захворювання.  

Перш ніж вкласти хворого, слід за допомогою подушки, ковдри, одягу 
тощо, надати поверхні ношів форму, необхідну для створення хворому 
зручного для транспортування положення.  

Ноші встановлюють поруч з потерпілим з боку пошкодження (при 
травмуванні хребта з будь-якого боку). Дві-три людини зі здорового боку 
стають на коліно, обережно підкладають руки під постраждалого та 
одночасно піднімають його. 

У цей час третя або четверта людина кладе підготовлені ноші  під 
потерпілого, а ті, хто піднімає обережно вкладають його на ноші, усю увагу 
надаючи ушкодженій частині тіла. 

У траншеї, вузькому проході ноші під постраждалого можна підкласти 
з боку голови або ніг. При транспортуванні у холодну пору року хворого 
необхідно тепло вкрити.  

Перенесення на ношах повинне здійснюватися за умови виконання 
декількох правил: 
– у разі руху рівною поверхнею хворих слід нести ногами вперед; 
– якщо хворий знаходиться у дуже важкому стані, то його потрібно нести 

вперед головою. Це необхідно для того, щоб людина, яка йде ззаду, мала 
змогу бачити обличчя потерпілого, помітити погіршення стану та 
припинивши транспортування, надати допомогу; 

– носильники не повинні йти в ногу, пересуватись потрібно неквапливо, 
короткими кроками, по можливості уникаючи нерівних поверхонь; 

– більш високий носильник повинен нести нижній кінець ношів; 
– при підйому угору, по сходах потрібно нести головою уперед, а при 

спуску головою назад; 
– хворих з переламаними кістками нижніх кінцівок при підйомі краще 

нести вперед ногами , а при спуску – навпаки;  
– під час спуску та підйому ноші повинні бути завжди у горизонтальному 

положенні; 
– при підйомі людина, що йде позаду, піднімає ноші до рівня своїх плечей, 

а при спуску це повинна зробити людина, що йде попереду; 
– при  відсутності спеціальних ношів їх можна виготовити з підручних 

засобів (жердин, дошки, намета, ковдри, мішка тощо). Такі імпровізовані 
ноші обов’язково повинні бути міцними, спроможними витримати вагу 
тіла; 

– при перенесенні на жорстких імпровізованих ношах під хворого 
необхідно підкласти щось м’яке (сіно, одяг, траву і т.п). Носилкову лямку 
можна зробити з 2-3 ременів, шматка брезента, простирадла для 
рушників, товстої мотузки та ін.  
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Для перенесення уражених на ношах використовуються носильні 
лямки  

Носильна лямка -  ц е  брезентовий 
(бавовняний) ремінь довжиною 360 см, 
шириною 6,5 см з металевою пряжкою на 
кінці. На відстані 100 см від пряжки на ремні 
нашита брезентова накладка. Для 

перенесення пораненого лямка складається з у вигляді вісімки. Для цього 
кінець ременя пропускають під накладку і закріплюють його у пряжці (рис. 
6.). 

Застосування лямок значно полегшують роботу по перенесенню 
уражених. Лямка повинна підганятися по росту і структурі тіла. Довжина 
вісімки повинна рівнятися розмаху витягнутих рук, довжина кільця - 
розмаху однієї витягнутої руки та іншої, зігнутої у лікті під прямим 
кутом (рис. 7.). 

 
 
 

        
 
 
 
 

Правильно надіта лямка. 
Лямка нош у вигляді вісімки.   а -  складеній вісімкою;       б - складеній  
кільцем. 

Лямку, складену вісімкою, надівають так, щоб петлі її розміщалися 
по боках сандружинниці, а перехрест 
знаходився на спині на рівні лопаток  

При відсутності стандартних 
санітарних нош і можна виготовити із 
підручних матеріалів  
        Ноші з двох жердин і лямок (зверху), з 
двох жердин і тюфячної наволочки (посередині), з двох жердин і мішків 
(внизу). 
      Більше пристосовані саморобні ноші з розпорками, менш пристосовані - 
без розпорок. Можна зробити ноші з однієї жердини і плащ накидки (рис. 10). 
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Рис. 10. Перенесення ураженого на ношах з однієї жердини, ковдри, 
лямки 

Полотнище цих нош у середній частині закріплюють носильною 
лямкою, рушником, мотузкою, ремінцем. Ці ноші придатні для роботи у 
вузьких проходах з крутими поворотами. 

Укладання ураженого на ноші проходить так: командир ланки 
подає команду: „Ноші!"; по цій команді ноші розгортають і ставлять на 
землю поряд з ураженим із боку поранення, головним кінцем до голови. 
За командою „По місцях!" командир ланки стає за ношами, а 

сандружинниці (мед.брати) - біля ураженого, як 
показано на малюнку: одна (другий номер) - біля 
ніг, друга (четвертий номер) – Положення ланки за 
командою: „По місцях!". 

Біля голови, третій - поміж них. За командою 
„Взяли" сандружинниці опускаються на одне коліно 
і підводять руки під ураженого: другий номер - під 

стегна і гомілки, третій - під поперек і стегна, четвертий - під голову і 
лопатки. 
     Положення ланки за командою: „Взяли!". 

За командою „Піднімай!" усі 
сандружинниці випрямляються і обережно 
піднімають ураженого. За командою 
„Опускай!" сандружинниці обережно 
укладають ураженого на ноші. При 
цьому командир ланки допомагає 
сандружинниці, яка підтримує ураженого 
біля рани. При укладанні пошкодженої частини тіла надається підвищене 
положення. За командою „До нош!" командир ланки і третій номер 
залишаються на місці; другий номер стає до ножного, а четвертий - до 
головного кінця нош (рис. 13.). 

 Положення ланки за командою: 
„До нош!" 

За командою „На лямки!" 
другий і четвертий номери 
нахиляються, згинаючи коліна, 
надівають петлі носильних лямок на 

ручки нош і беруться за ручки. За 
командою „Піднімай!", „Вперед!" ланка 
піднімає ноші і починає рух не в ногу, 
щоб зменшити трясіння нош. 

                                       
Перенесення на ношах. 
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При перенесенні не можна допускати розкачування нош, тумаків, 
різких поворотів. За командою „Ланка, стій! Став!" сандружинниці 
зупиняться, нахиляються, згибаючи коліна, ставлять ноші на землю і 
знімають петлі лямок з ручок нош. 

По рівному місцю ураженого несуть звичайно ногами вперед, а 
важко уражених, у непритомному стані, головою вперед, щоб спостерігати за 
ним. При підйомі вгору або при спусканні перенесення здійснюється, як 
показано на малюнку. 

 
 

Підйом на ношах по східцях. 
 

 
 
 
 

 Перенесення ураженого при спусканні. 
Можна відтаскувати ураженого на 

пальто і т.д. Для цього кінець носильної лямки 
пропускають у вивернуті рукави і зав'язують 
вузлом  

 
 

Пальто, підготовлене для відтаскування 
ураженого. 

Прив'язувати лямки до кінців 
рукавів не можна, оскільки вони можуть 
відірватися. Не потрібно також 
просовувати вивернуті рукава під 

пахвами ураженого. Надаючий допомогу обережно повертає ураженого на 
здоровий бік і укладає поряд з ним раніше підготовлене пальто (шинель); 
потім, підтримуючи ураженого, перевалює його на пальто. Тягнути 
ураженого потрібно з великою обережністю. 

Одна людина з допомогою носильної лямки або на руках може 
перенести ураженого наступним чином. 

Перший спосіб. Ураженого укладають на здоровий бік. Носильну 
лямку, складену у вигляді кільця, підводять під пораненого так, щоб одна 
половина лямки була під його стегнами, а друга - продіта під пахвами, - на 
спині. При цьому по боках в ураженого утворюються петлі. Надаючий 
допомогу лягає попереду ураженого, спиною до нього, просовує руки у 
петлі надітої на пораненого лямки і кладе його собі на спину; поступово 
піднімається, стаючи на четвереньки, на одне коліно і, на кінець, на весь ріст. 
Уражений сидить на лямці і підтримується нею (рис. 18.). 
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Цей спосіб приданий тим, що обидві руки надаючого допомогу 
залишаються вільними, а уражений може не триматися за нього. При 
пораненнях грудної клітини цей спосіб не придатний. 

Другий спосіб. Той хто надає допомогу  надягає на ноги ураженого 
лямку, складену вісімкою, укладає його на здоровий бік і, прижимаючись до 
нього спиною, надягає лямку на себе так, щоб перехрест її прийшовся на 
груди. Потім піднімається так, як і при першому способі. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Перенесення ураженого на Лямці, 
складеній кільцем.                               

ураженого складеній вісімкою     
Перенесення ураженого на лямці 
за плечі, а несучий бере

При такому перенесенні груди ураженого залишаються вільними, але 
його потрібно тримати за руки або він повинен триматися за плечі 
переносячого. 

Перенесення ураженого однією людиною без лямки здійснюється 
двома способами: той хто надає допомогу  садить ураженого на підвищене 
місце, повертається до нього спиною, стає і поміж його ногами і опускається 
на і одне коліно. Уражений обхвачує його обома руками під стегна і встає. 
Ураженого можна переносити і на плечі  як показано на малюнку.. 

Перенесення ураженого двома чоловіками може здійснюватися без 
допомоги носильних лямок . 

 

 
 
 
 
 

 Перенесення ураженого на плечі                      „Замок" 
 
Перенесення ураженого з допомогою лямки вдвох. 
 
Якщо уражених потрібно виносити на відстань 

вище 600-800 м, носильні лямки доцільно розставляти 
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на шляхах винесення на дистанціях, не перевищуючих 10-15 хвилин руху 
поміж сусідніми ланками-поставами. При винесенні ураженого по способу 
постав (естафетному) кожна носильна ланка переносить ураженого на своїй 
ділянці до місця знаходження другої ланки, якій вона його передає, а 
повертається назад з отриманими назад порожніми носилками. 

 
ПОЛОЖЕННЯ ПОСТРАЖДАЛОГО ПРИ ТРАНСПОРТУВАННІ  

Для попередження ускладнень під час транспортування постраждалого 
слід перевозити у певному положенні відповідно до виду травми. 

Правильне положення рятує життя пораненого та, як правило, сприяє 
найшвидшому одужанню. 

Найчастіше постраждалих транспортують у лежачому положенні з 
декількома варіантами, що залежить від характеру травми або захворювання. 

Транспортують поранених у лежачому положенні: 
– на спині; 
– на спині із зігнутими колінами; 
– на спині з опущеною головою та припіднятими нижніми кінцівками; 
– на животі; 
– на боку у фіксовано-стабільному положенні.   

У непритомному стані транспортують у лежачому положенні на животі 
з підкладеними під лоба та груди валиками. Таке положення необхідне для 
попередження асфіксії. 

У лежачому положенні на спині транспортують постраждалих з: 
– ураженнями голови; 
– пошкодженням черепа та головного мозку; 
– хребта та спинного мозку; 
– переламаними кістками тазу та інших кінцівок.  

Значну частину хворих можна транспортувати у сидячому положенні, а 
деяких тільки в сидячому та наполовину сидячому положенні.  

У цьому положенні необхідно транспортувати усіх постраждалих, 
в яких травма супроводжується: 
– розвитком шоку; 
– значною кровотечею: 
– непритомністю; 
– з гострим хірургічним захворюванням; 
– пошкодженням органів черевної порожнини (апендицит, защемлення 

грижі, проривна виразка). 
У період транспортування необхідно проводити постійний нагляд 

за хворим, слідкувати за:  
– диханням; 
– пульсом; 
– щоб не виникла аспірація при блювоті. 
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ПІДСУМКИ 
 

Особливості надання невідкладної  допомоги при отруєнні чадним 
газом, аміаком, хлором, іншими небезпечними хімічними речовинами є 
важливою складовою по врятуванню життя і здоров’я людей, які опинилися 
поряд зі смертельною небезпекою. Тільки завдяки чітким і грамотним діям 
тих хто рятує можливо реально допомогти постраждалим залишитися 
живими і здоровим. 

Поряд з цим  оволодіти прийомами  з надання першої допомога при 
хімічних та термічних опіках, радіаційних ураженнях, втраті свідомості, 
тепловому та сонячному ударах. також необхідно кожному пересічному 
громадянину.   А чітке знання  правила надання допомоги при утопленні не 
дасть статися непередбаченому під час відпочику на воді чи в інших 
ситуаціях, пов’язаних з водною стихією.   

І на завершення підсумуємо що  важливим етапом допомоги будь 
якому постраждалому, є винесення і транспортування потерпілого  до 
лікувального закладу. Адже вивчення способів і правил транспортування 
потерпілих, є запорукою успіху у всьому комплексі заходів щодо надання 
першої невідкладної допомоги постраждалим. 
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ТЕМА 9. «Забезпечення виконання на підприємстві, в 
установі та організації завдань з ЦЗ». 

 
НАВЧАЛЬНА МЕТА:  1. Вивчити правила безпечної поведінки та збереження 

життя при  надзвичайних ситуаціях 
2. Ознайомити слухачів з заходами безпеки у разі 
виникнення надзвичайної ситуації.  

 
ТРИВАЛІСТЬ:    ___год. 
ВИД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ :  групове заняття  
МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ:   клас  
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ: 

Вступ  
Перше навчальне питання: 
 

“Забезпечення виконання на 
підприємстві, в установі та організації 
завдань з цивільного захисту. 
Повноваження суб’єктів забезпечення 
цивільного захисту. Організаційна 
структура управління цивільним 
захистом підприємства, установи, 
організації. Об’єктові комісія з питань 
НС та евакооргани.” . 

Друге навчальне питання: “Відомча та добровільна пожежна 
охорона. Аварійно-рятувальне 
обслугову-вання підприємств, установ, 
організацій. Система керівництва 
рятувальними роботами, координація 
дій виробничого персоналу та 
залучених підрозділів і служб, які 
беруть участь у ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації.” 

Третє навчальне питання: 
 

 “Права і обов’язки працівників у сфері 
цивільного захисту. Сприяння 
проведенню аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт з ліквідації 
наслідків НС у разі їх виникнення. 
Заходи життєзабезпечення 
постраждалих та соціального захисту 
і відшкодування матеріальних збитків 
постраждалим внаслідок НС.” 

Підсумки  
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ВСТУП 
Система захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій як 

складова національної безпеки є комплексом загальнодержавних заходів, що 
реалізуються місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами 
місцевих рад, органами управління з питань цивільного захисту, 
підпорядкованими їм силами та засобами, підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форм власності, що забезпечують виконання 
заходів у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

          Рівень національної безпеки не може бути достатнім, якщо в 
загальнодержавному масштабі не вирішено завдання захисту населення від 
надзвичайних ситуацій техногенного, природного або іншого характеру 

 
Перше навчальне питання: 
 

“Забезпечення виконання на 
підприємстві, в установі та організації 
завдань з цивільного захисту. 
Повноваження суб’єктів забезпечення 
цивільного захисту. Організаційна 
структура управління цивільним 
захистом підприємства, установи, 
організації. Об’єктові комісія з питань 
НС та евакооргани.” . 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ, В УСТАНОВІ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ.   
Відповідно до ст.1 Кодекс цивільного захисту України регулює 

відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього 
природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на 
них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та 
визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки 
громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності. 

Відповідно до ст. 55 Господарського кодексу України суб'єктами 
господарювання визнаються учасники господарських відносин, які 
здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію 
(сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і 
несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім 
випадків, передбачених законодавством. 

Суб'єктами господарювання є: 
– господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до 

Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, 
створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які 
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому 
законом порядку; 
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– громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють 
господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як 
підприємці. 

 
ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
Відповідно до статті 20 Кодексу цивільного захисту до завдань і 

обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захисту належить: 
1) забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на 

об’єктах суб’єкта господарювання; 
Полягає в тому що, дотримання на підприємстві, установі та організації 

відповідних правил, інструкцій та інших локальних актів є обов’язковим для 
працюючих.  

2) забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників 
засобами колективного та індивідуального захисту; 

З метою запобігання або зменшення впливу на працюючих шкідливих і 
небезпечних виробничих факторів застосовують засоби колективного та 
індивідуального захисту. 

Придбання засобів індивідуального захисту здійснюється у суб'єктів 
господарювання, які виробляють та/або реалізують продукцію відповідно до 
чинного законодавств, за умови засоби індивідуального захисту, які 
закуповуються, мають позитивний висновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи, сертифікат відповідності чи свідоцтво про 
визнання відповідності та задовольняють вимоги Технічного регламенту 
засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.08.2013 №632. 

Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без засобів 
індивідуального захисту, встановлених Нормами безоплатної видачі засобів 
індивідуального захисту та іншими нормативно-правовими актами з охорони 
праці. (п. 5.1. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, 
охорони праці та гірничого нагляду №53 від 24.03.2008 р. «Про затвердження 
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».) 
Роботодавець зобов'язаний  переконатися у використанні працівниками ЗІЗ 
відповідно до інструкції з їх експлуатації та у відсутності в цих засобах будь-
яких змін,  що можуть призвести до зниження їх захисних властивостей. 
Працівники зобов'язані бережливо ставитись до виданих їм ЗІЗ,  
застосовувати їх за призначенням  згідно з інструкціями з експлуатації. 
Працівники зобов'язані повідомляти роботодавця  про  будь-які недоліки 
стосовно використання ЗІЗ за призначенням.  

3) розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку 
населення у разі виникнення аварії; 

Оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, 
аварій здійснюється з використанням усіх систем оповіщення, мережі зв’язку, 
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засобів радіомовлення і телебачення із залученням у разі потреби сил і 
засобів органів МВС.  

4) організація та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій 
евакуаційних заходів щодо працівників та майна суб’єкта господарювання; 

Евакуація – організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної 
ситуації або зони можливого ураження працівників, якщо виникає загроза 
його життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, 
якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення. 

Евакуаційні заходи передбачають завчасну розробку планів евакуації, 
підготовку певних видів транспорту; створення необхідних структур і органів 
управління на період евакуації; проведення комплексу заходів для охорони 
громадського порядку і підтримання організованості серед працюючих. 

5) створення об’єктових формувань цивільного захисту відповідно до 
цього Кодексу та інших законодавчих актів, необхідної для їх 
функціонування матеріально-технічної бази і забезпечення готовності таких 
формувань до дій за призначенням; 

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, 
природного, соціального та воєнного характеру, які потребують залучення 
великої кількості людей, спеціальної та іншої техніки, в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного 
значення, районах відповідно до системи адміністративно-територіального 
устрою України, на підприємствах, в установах та організаціях створюються 
позаштатні (невоєнізовані) формування цивільного захисту. 

 Формування цивільного захисту - це створені за територіальним та 
виробничим принципом на базі підприємств, які володіють спеціальною 
технікою і майном, за рахунок їх працівників підготовлені позаштатні загони, 
ланки, команди, групи для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та 
виконання робіт щодо захисту населення і територій від них. 

Порядок створення  формувань цивільного захисту, їх завдання та 
функції визначаються положенням про них, яке затверджується Кабінетом 
Міністрів України.  

6) створення диспетчерських служб відповідно до цього Кодексу та 
інших законів, необхідних для забезпечення безпеки об’єктів підвищеної 
небезпеки; 

7) проведення оцінки ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на 
об’єктах суб’єкта господарювання, здійснення заходів щодо неперевищення 
прийнятних рівнів таких ризиків; 

На підприємстві створюються певні структури, які слідкують за 
різними ситуаціями та подіями в країні, що можуть призвести до 
надзвичайних ситуацій та завчасно вразі можливості попереджують про них. 

8) здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому 
числі правилам техногенної та пожежної безпеки; 



 228 

Проводиться на підприємстві в установленому порядку інструктаж, 
організовується підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації 
працівників.  

9) декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; 
Звітування про проведені заходи на підприємстві. 
10) розроблення планів локалізації та ліквідації наслідків аварій на 

об’єктах підвищеної небезпеки; 
Розробка та затвердження планів на випадок виникнення певних 

надзвичайних ситуацій. 
11) проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного 

захисту;  
Періодичне проведення семінарів та практичне закріплення на 

прикладах. 
12) забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів 

господарювання відповідно до вимог статті 133 цього Кодексу; 
Аварійно-рятувальні служби, що здійснюють аварійно-рятувальне 

обслуговування об’єктів, повинні бути атестовані на здатність до проведення 
відповідних аварійно-рятувальних робіт. 

13) здійснення за власні кошти заходів цивільного захисту, що 
зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій; 

Програми здійснюється за рахунок коштів суб’єкта господарювання 
для попередження виникнення надзвичайних ситуацій. 

14) забезпечення безперешкодного доступу посадових осіб органів 
державного нагляду, працівників аварійно-рятувальних служб, з якими 
укладені угоди про аварійно-рятувальне обслуговування суб’єктів 
господарювання, для проведення обстежень на відповідність протиаварійних 
заходів планам локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної 
небезпеки та потенційно небезпечних об’єктах, сил цивільного захисту – для 
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій; 

Для здійснення цієї мети держава уповноважила відповідні органи та 
інспекції, які здійснюють свої повноваження в двох правових формах: 
шляхом нагляду і шляхом контролю для попередження виникнення будь-яких 
ситуацій. 

15) забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, 
зберігання, утримання, використання та реконструкції захисних споруд 
цивільного захисту; 

16) здійснення обліку захисних споруд цивільного захисту, які 
перебувають на балансі (утриманні); 

З метою збереження існуючого фонду захисних споруд цивільного 
захисту здійснюється їх облік на підприємстві. 

17) дотримання протиепідемічного, протиепізоотичного та 
протиепіфітотичного режиму; 
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У зв’язку зі зростанням та виникненням епідемій різного характеру 
проводяться профілактичні роботи. 

18) створення і використання матеріальних резервів для запобігання та 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

Матеріальними резервами є будівельні матеріали, пальне, 
медикаменти,  продовольство, техніка, технічні засоби та інші матеріально-
технічні цінності, призначені для проведення невідкладних відновних робіт і 
заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру та їх наслідків. 

19) розроблення заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, 
впровадження досягнень науки і техніки, позитивного досвіду із зазначеного 
питання; 

20) розроблення і затвердження інструкцій та видання наказів з питань 
пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за їх виконанням; 

21) забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної 
та пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, постанов та 
розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює 
державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки; 

22) утримання у справному стані засобів цивільного та 
протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням; 

Керівники чи уповноважені ними особи забезпечують утримання у 
справному стані засоби цивільного та протипожежного захисту. Вразі 
невиконання даних завдань вони несуть відповідальність згідно із 
законодавством. 

23) здійснення заходів щодо впровадження автоматичних засобів 
виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої 
автоматики; 

На підприємстві встановлювати системи пожежної сигналізації. 
Пожежна сигналізація дозволяє виявити пожежі на ранній стадії його появи, 
що дозволяє мінімізувати ризики втрат від займання.  

24) своєчасне інформування відповідних органів та підрозділів 
цивільного захисту про несправність протипожежної техніки, систем 
протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і 
проїздів на відповідній території; 

25) виконання інших завдань і заходів у сфері цивільного захисту, 
передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами. 

Організація заходів цивільного захисту суб’єкта господарювання 
здійснюється підрозділами (посадовими особами) з питань цивільного 
захисту, які створюються (призначаються) керівниками зазначених 
суб’єктів господарювання з урахуванням таких вимог:  
– у суб’єктах господарювання, віднесених до відповідних категорій 

цивільного захисту, з чисельністю працюючих понад 3 тисячі осіб 
створюються підрозділи з питань цивільного захисту; 
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– у суб’єктах господарювання, а також закладах охорони здоров’я із 
загальною чисельністю працюючих та осіб, які перебувають на лікуванні, 
від 200 до 3 тисяч осіб та у суб’єктах господарювання, віднесених до 
другої категорії цивільного захисту, призначаються посадові особи з 
питань цивільного захисту; 

– у навчальних закладах з денною формою навчання з чисельністю 500 і 
більше осіб, які навчаються, призначаються посадові особи з питань 
цивільного захисту; 

– у суб’єктах господарювання з чисельністю працюючих до 200 осіб 
призначаються особи з питань цивільного захисту за рахунок штатної 
чисельності суб’єкта господарювання. 

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які 
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до Закону як 
підприємці, виконують заходи цивільного захисту особисто. 

Порядок діяльності підрозділів з питань цивільного захисту або 
призначених осіб визначається відповідними положеннями про них або 
посадовими інструкціями. Положення про підрозділ (посадова інструкція 
працівника) з питань цивільного захисту затверджується керівником, що його 
створив (призначив), на підставі типового положення про такий підрозділ, що 
затверджується центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНИМ ЗАХИСТОМ 
ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ. ОБ’ЄКТОВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ НС ТА 
ЕВАКООРГАНИ. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  НА СУБ’ЄКТАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Суб'єктами господарювання (далі СГ або суб’єкт) - це 

господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного 
кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені 
відповідно до Цивільного кодексу України, а також інші юридичні особи, які 
здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому 
законом порядку. 

На всіх суб’єктах господарювання незалежно від форм власності і 
господарювання цивільний захист робітників, службовців, населення та 
території об’єкта  організовується з метою завчасної підготовки до їх 
захисту від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру (далі - НС), своєчасного проведення рятувальних та інших 
невідкладних робіт (далі - РІНР). 

Відповідальність за організацію, стан, постійну готовність органів 
управління, сил та засобів до проведення РІНР та навчання персоналу несе 
керівник підприємства, установи і організації – начальник цивільного захисту 
суб’єкту господарювання (далі - НЦЗ). 

Начальник цивільного захисту  підпорядковується відповідним 
посадовим особам міністерства (відомства), у підпорядкуванні якого 
знаходиться СГ, а також начальнику ЦЗ міста або району на території якого 
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він розташований. 
На допомогу начальнику ЦЗ суб’єкта господарювання 

призначаються: 
– перший заступник начальника ЦЗ – заступник керівника суб’єкта; 
– заступник начальника з інженерно-технічної частини –головний 

інженер, який керує розробленням плану переведення СГ на особливий 
режим роботи, здійснює заходи щодо підвищення стійкості його роботи в 
умовах НС, керує аварійно-технічною, протипожежною службами та 
службою сховищ та укриттів. Він також здійснює технічне керівництво 
рятувальними та невідкладними аварійно-відновлювальними роботами в 
умовах стихійного лиха, аварій, в осередку ураження; 

– заступник начальника ЦЗ з матеріально-технічного забезпечення –  
заступник або помічник керівника СГ з постачання, який забезпечує 
накопичення та збереження спеціального майна, техніки, інструментів, 
засобів захисту і транспорту. На нього покладається матеріально-
технічне забезпечення: будівництва (пристосування) укриттів, 
евакозаходів, проведення РІНР та інші заходи; 

– заступник начальника ЦЗ з евакуаційних заходів, керує розробленням 
плану евакуації на кожну можливу НС, організовує підготовку місць для 
розміщення евакуйованих, керує службою охорони громадського порядку 
(далі - ОГП) і організовує перевезення робітників і службовців в райони 
розселення і до місця виконання робіт на об′єкті. 

До складу керівництва цивільного захисту СГ можуть входити також 
керівники громадських організацій. 

Постійними органами управління СГ є управління підприємства, 
установи, організації, який здійснює свої функції через відділ з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  чи через фахівця з 
питань надзвичайних ситуацій. 

У залежності від значення об′єкта відділ НС та ЦЗН  комплектується як 
штатними працівниками, так і за рахунок посадових осіб, не звільнених від 
виконання основних обов′язків. 

Для виконання спеціальних заходів і забезпечення дій формувань при 
проведенні РІНР створюються служби ЦЗ. 

Керівництво службами здійснюють їх начальники, які 
призначаються наказом начальника ЦЗ СГ, з числа начальників відділів, 
цехів, на базі яких вони створені.  

Начальники служб: 
– зобов′язані підтримувати в постійній готовності сили та засоби служби, 

знати моральні і ділові якості підлеглих і проводити з ними виховну 
роботу, заняття та навчання; 

– беруть участь в розробленні плану дій органів управління і сил із 
запобігання та ліквідації НС та самостійно розробляють необхідні 
документи служб; 

– своєчасно забезпечують підлеглі формування всіх необхідним. 
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Служба оповіщення та зв’язку створюється на базі вузла зв′язку СГ 
(диспетчерського зв′язку, електроцеху). На службу покладається: організація 
своєчасного оповіщення керівного складу, робітників та службовців, 
населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій; організація 
зв′язку та підтримування її у постійній готовності. Крім того, служба 
ліквідовує аварії на мережах і спорудах зв′язку, що знаходяться в осередках 
ураження, районах лиха. 

Медична служба організовується на базі медичного пункту СГ. 
Начальник служби – медичний працівник. Служба забезпечує 
комплектування, навчання і підтримання в готовності медичних формувань; 
накопичення запасів медичного майна та медичних засобів індивідуального 
захисту; медичну розвідку і санітарно-епідемічне спостереження. Надає 
медичну допомогу ураженим та евакуйовує їх у лікарняні установи, здійснює 
медичне забезпечення робітників, службовців і членів їх сімей у місцях 
розміщення евакуйованих. 

Служба радіаційного і хімічного захисту розробляє і здійснює заходи 
щодо захисту людей, харчоблоків, складів продуктів від дії радіоактивних та 
отруйних речовин: створює і навчає формування радіаційного та хімічного 
захисту; здійснює контроль за станом засобів індивідуального захисту, 
приладів і спеціальної техніки. Веде радіаційну та хімічну розвідку, здійснює 
контроль за опроміненням та зараженням особового складу, проводить 
заходи щодо ліквідації радіоактивного і хімічного зараження. 

Служба охорони громадського порядку створюється на базі 
підрозділів охорони та народних дружин. Вона забезпечує надійну охорону 
об′єкта; підтримання громадського порядку в районах лиха та під час 
проведення РІНР; сприяє своєчасному укриттю працюючих за сигналами ЦЗ 
контролює дотримання режиму світломаскування. 

 
Служба енергопостачання та світломаскування створюється на базі 

відділу головного енергетика. Начальник служби – головний енергетик 
о′єкта. Служба розробляє заходи щодо забезпечення безперебійного 
постачання газу, тепла, електроенергії на об′єкт. Здійснює оснащення 
уразливих ділянок енергетичних мереж різного роду системами та засобами 
захисту. Планує проведення заходів зі світломаскування та підготовці 
першочергових відновлювальних робіт. Проводить невідкладні аварійно-
відновлювальні роботи на енергомережах. 

Аварійно-технічна служба організовується на базі виробничого, 
технічного відділів або відділу головного механіка. Вона розробляє і 
здійснює заходи щодо захисту унікального обладнання, підвищення стійкості 
основних споруд, спеціальних інженерних мереж і комунікацій; проводить 
невідкладні роботи по розбиранню завалів, локалізацій і ліквідації аварій на 
комунікаціях і спорудах об′єкта. 

Служба сховищ  і укриттів створюється на базі відділу капітального 
будівництва, житлово-комунального відділу, будівельних бригад (цехів). 
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Вона займається: відпрацюванням розрахунків укриття робітників, 
службовців, населення; забезпеченням готовності сховищ і укриттів та 
контролем за правильністю їх експлуатації; організацією будівництва 
захисних споруд. На її особовий склад покладається забезпечення 
своєчасного заповнення сховищ і укриттів за сигналами оповіщення ЦЗ. Крім 
того, служба бере участь у рятувальних роботах при розкритті завалених 
сховищ і укриттів. 

Транспортна служба створюється на базі транспортного цеху 
(гаража). Вона розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення перевезень 
евакуйованих; організовує перевезення сил і засобів до осередку ураження (в 
районах лиха); готує транспорт для перевезення людей, евакуації уражених і 
для інших цілей ЦЗ; проводить роботи щодо знезараження транспорту. 

Служба матеріально-технічного постачання створюється на базі 
відділу матеріально-технічного постачання об′єкта. Вона розробляє план 
матеріально-технічного постачання; своєчасно забезпечує формування усіма 
видами оснащення і продовольства; організовує ремонт техніки і різного 
майна, підвезення його до ділянок (місць) робіт, зберігання та облік; 
забезпечує продуктами та предметами першої необхідності персоналу як на 
об′єкті так і в місцях розселення (евакуації). 

На невеличких об′єктах (СГ) служби ЦЗ не створюються, їх функції 
виконують структурні органи управління об′єктів під керівництвом 
відповідних заступників начальника ЦЗ або провідних спеціалістів об′єктів. 

Для захисту населення і територій, попередження та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій суб’єкт господарювання  створює сили ЦЗ –  
формування цивільного захисту.  

Формування цивільного захисту поділяються на об’єктові і 
територіальні.  

Формування цивільного захисту утворюються для проведення 
великих обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
воєнних (бойових) дій та терористичних актів, а також проведення 
відновлювальних робіт, які потребують залучення великої кількості 
населення та техніки:  

1) об’єктові — на суб’єктах господарювання, які володіють 
спеціальною технікою і майном, а працівники підготовлені до дій в умовах 
надзвичайних ситуацій — суб’єктом господарювання; 

2) територіальні (шляхом об’єднання об’єктових формувань цивільного 
захисту на відповідній території): 
– в Автономній Республіці Крим — Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим; 
– в області, містах Києві та Севастополі, районі — місцевою державною 

адміністрацією; 
– у місті обласного значення — органом місцевого самоврядування 

Формування цивільного захисту користуються правами, визначеними 
цим Кодексом для спеціалізованих служб цивільного захисту. 
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Права і обов'язки працівників суб'єкта господарювання, що 
призначаються до складу формувань цивільного захисту, визначаються цим 
Кодексом та іншими нормативно-правовими актами. 

Порядок створення формувань цивільного захисту, їх завдання та 
функції визначаються положенням про них, яке затверджується Кабінетом 
Міністрів України. 

Власники потенційно-небезпечних об′єктів відповідають за захист 
населення, що проживає в зонах можливого ураження від наслідків аварій на 
цих о′бєктах. 

Для координації діяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, суб’єктів господарювання з питань техногенно-екологічної 
безпеки, надзвичайних ситуацій Кабінет Міністрів України утворює 
відповідні комісії (ради). 

 
                                                  СТРУКТУРНА СХЕМА 

організації цивільного захисту  суб’єкта господарювання  
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ОБ’ЄКТОВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ НС ТА ЕВАКООРГАНИ. 

Згідно Кодексу ЦЗ Стаття 6. Суб’єкти забезпечення цивільного захисту. 
Керівними органами підприємств, установ та організацій 

утворюються комісії з питань надзвичайних ситуацій. 
                                ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ КОМІСІЇ Є: 
– координація діяльності керівництва об′єкта (СГ), сил і засобів пов′язаної 

із запобіганням і реагуванням на НС; 
– реалізація державної політики у сфері техногенно-екологічної безпеки; 
– організація та керівництво проведенням робіт з ліквідації наслідків НС на 

суб’єкті господарювання. 
ОБ'ЄКТОВА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ НС МАЄ ПРАВО: 

− приймати участь в розслідуванні причин виникнення НС, в нарадах всіх 
рівнів та приймати рішення, в обсязі визначених повноважень, 
контролювати діяльність структурних підрозділів з питань НС, 

− заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників структурних 
підрозділів СГ про виконання прийнятих комісією рішень та стану справ з 
питань запобігання і реагування на НС; 

− запрошувати відомчі та територіальні органи нагляду (по узгодженню) 
ведучих фахівців відповідної функціональної підсистеми ЄДС до 
проведення перевірок та експертиз потенційно небезпечних ділянок 
виробництва (технологічних ліній), забезпечення безпеки персоналу та 
населення, навколишнього середовища. 

Головою об'єктової комісії з надзвичайних ситуацій (далі ОК НС) слід 
призначати головного інженера СГ, тому що найбільше число НС 
техногенного характеру на об'єктах знаходиться у місцевому зв'язку з 
технологічним процесом (виробничим циклом) та його забезпеченням, а по 
посадовим функціям служба головного інженера відповідає за безаварійність 
виробничого циклу та стійке функціонування виробництва в екстремальних 
ситуаціях (природного і техногенного характеру). 

У склад комісії з НС слід включати посадових осіб структурних 
підрозділів об'єкта, що мають відношення (згідно функціям які 
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виконуються) до питань попередження НС та реагування на них і 
ліквідації їх наслідків на об'єкті: 
– служби головних фахівців об'єкта (технолога, механіка, енергетика, 

металурга та інше.); 
– підрозділ забезпечення (транспортний, охорони, протипожежний, 

медичний, схову та інше.); 
– інші структури об'єкта згідно специфіки виробництва, місцевих умов, з 

можності протидіяти НС. 
Для організації, планування та порядку здійснення діяльності 

об′єктової комісії розробляється певна документація. 
 
Склад комісії  
У склад комісії з НС слід включати  посадових осіб структурних 

підрозділів об'єкта, що мають відношення до питань попередження НС та 
реагування на них і ліквідації їх наслідків.  

А саме посадових осіб: 
– служби головних фахівців об'єкту (технолога, механіка, енергетика, 

металурга та інше.); 
– підрозділ забезпечення (транспортний, охорони, протипожежний, 

медичний, та інше.); 
– інші структури об'єкту згідно специфіки виробництва, місцевих умов,  

можливості протидіяти НС. 
В склад комісії призначаються: голова комісії, заступник голови 

комісії, секретар комісії і члени комісії. 
ОРГАНИ З ЕВАКУАЦІЇ, ЇХ ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ 

ЗГІДНО ПОСТАНОВИ КМУ№ 841ВІД 30 ЖОВТНЯ 2013Р. 
Для планування, підготовки та проведення евакуації у центральних 

органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевих держадміністраціях, органах місцевого самоврядування та на 
об’єктах господарювання утворюються тимчасові органи з евакуації. 

До тимчасових органів з евакуації належать комісії з питань евакуації, 
збірні пункти евакуації, проміжні пункти евакуації, приймальні пункти 
евакуації. 

Комісії з питань евакуації відповідають за планування евакуації на 
відповідному рівні, підготовку населення до здійснення заходів з евакуації, 
підготовку органів з евакуації до виконання завдань, здійснення контролю за 
підготовкою проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованого 
населення, матеріальних і культурних цінностей. 

На об’єктах господарювання, що потрапляють у зони можливих 
надзвичайних ситуацій, з чисельністю працюючого персоналу менш як 50 
осіб комісії з питань евакуації не утворюються, а призначається особа, що 
виконує функції зазначеної комісії. 

Керівник комісії з питань евакуації та її персональний склад 
призначаються органом, за рішенням якого утворені органи з евакуації. 
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У невідкладних випадках у складі таких комісій утворюються 
оперативні групи, що розпочинають роботу з моменту прийняття рішення про 
проведення евакуації населення. 

Збірні пункти евакуації призначені для збору і реєстрації 
евакуйованого населення та організації його вивезення (виведення) у безпечні 
райони і розміщуються поблизу залізничних станцій, морських і річкових 
портів, пристаней, маршрутів евакуації, а також на наявних міських площах, 
у відкритих безпечних місцях або безпечних приміщеннях. 

У невідкладних випадках функції збірних пунктів евакуації за 
рішенням керівника комісії з питань евакуації покладаються на оперативні 
групи. 

Проміжні пункти евакуації розміщуються на зовнішньому кордоні зони 
надзвичайної ситуації, пов’язаної з радіоактивним забрудненням (хімічним 
зараженням), для пересадки населення з транспорту, що працював у зоні 
надзвичайної ситуації, на дезактивовані транспортні засоби, які здійснюють 
перевезення на незабруднені (незаражені) території. 

Кількість, нумерація, місця розташування та перелік районів, на 
території яких розміщуються проміжні пункти евакуації, визначаються Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та 
органами місцевого самоврядування. 

Приймальні пункти евакуації розгортаються для приймання, ведення 
обліку евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей та 
відправлення їх до місць постійного (тимчасового) розміщення (збереження) 
у безпечних районах. 

Збірні пункти евакуації, проміжні пункти евакуації та приймальні 
пункти евакуації забезпечуються зв’язком з районними, міськими, районними 
у містах, селищними, сільськими комісіями з питань евакуації, комісіями з 
питань евакуації, утвореними на об’єктах господарювання, пунктами посадки 
на транспортні засоби, вихідними пунктами руху пішки, медичними і 
транспортними службами. 

Час на розгортання і підготовку до роботи тимчасових органів з 
евакуації усіх рівнів не повинен перевищувати чотирьох годин з моменту 
отримання рішення про проведення евакуації. 

Контроль за роботою органів з евакуації здійснюється органом, який 
приймає рішення про проведення евакуації. 

Органи з евакуації інформують щороку Раду міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого 
самоврядування та керівників суб’єктів господарювання про стан планування 
евакуації, власної підготовки до виконання покладених на них завдань, 
навчання населення діям під час проведення евакуації, обладнання станцій, 
портів, пунктів посадки на транспортні засоби, підготовку маршрутів до 
місць посадки на транспортні засоби, здійснення контролю за підготовкою 
транспортних засобів до евакуації, організацію ведення обліку евакуйованого 
населення, оповіщення відповідних органів управління та населення про 
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початок евакуації, медичне забезпечення населення під час евакуації у місті 
(районі), підготовку до розміщення пунктів санітарної обробки населення, 
спеціальної обробки одягу, майна і транспорту, здійснення дозиметричного 
контролю у складі приймальних пунктів евакуації. 

На центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів Автономної 
Республіки Крим, місцеві держадміністрації, органи місцевого 
самоврядування та суб’єкти господарювання, що проводять евакуацію 
населення, покладається: 
– розроблення і виконання плану евакуації населення; 
– визначення і підготовка безпечного району для евакуйованого населення 

і його життєзабезпечення; 
– здійснення контролю за плануванням, підготовкою і проведенням заходів 

з евакуації підпорядкованими їм органами з евакуації. 
До планування та здійснення заходів з евакуації залучається 

Мінінфраструктури. 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 

держадміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують 
оповіщення, інформування населення про загрозу та виникнення 
надзвичайних ситуацій, у тому числі у формі, доступній для осіб з вадами 
зору та слуху. 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві 
держадміністрації, органи місцевого самоврядування та суб’єкти 
господарювання, що приймають евакуйоване населення, визначають склад 
відповідних органів з евакуації, забезпечують розроблення плану приймання 
та розміщення евакуйованого населення, яке прибуває з небезпечних районів, 
підготовку приймальних пунктів з евакуації, обладнання станцій, портів, 
пунктів висадки населення, сховищ для захисту евакуйованого населення, 
здійснення контролю за підготовкою житла, медичних закладів, інших 
об’єктів для розміщення і життєзабезпечення евакуйованого населення, 
організацію ведення його обліку, забезпечення радіаційної і хімічної розвідок 
на маршрутах евакуації і в районах розміщення населення, організацію 
дозиметричного контролю, санітарної обробки населення, спеціальної 
обробки одягу, майна і транспорту. 

Координація дій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування під час 
проведення евакуації здійснюється центральними органами виконавчої влади 
через відповідні територіальні органи у межах їх повноважень. 

 
Типовий склад  евакуаційної комісії: 

– голова евакуаційної комісії; 
– заступник голови комісії; 
– секретар комісії; 
– група зв'язку і оповіщення; 
– група обліку евакуйованого населення; 
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– група транспортного забезпечення; 
– група розміщення евакуйованого населення; 
– група охорони громадського порядку і безпеки дорожнього руху; 
– група медичного забезпечення; 
– група вивезення майна і МТЗ; 
– група збору і відправлення евакуйованих; 
– група супроводження; 
– представники евакокомісій на ЗЕП; 
– Представники евакокомісій на пунктах (станціях) посадки; 

  
ВІДОМОСТІ ЩОДО ОБ’ЄКТОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ І ФОРМУВАНЬ 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ.  
Стаття 25. Спеціалізовані служби цивільного захист.у 
1. Спеціалізовані служби цивільного захисту (енергетики, захисту 

сільськогосподарських тварин і рослин, інженерні, комунально-технічні, 
матеріального забезпечення, медичні, зв’язку і оповіщення, протипожежні, 
торгівлі та харчування, технічні, транспортного забезпечення, охорони 
громадського порядку) утворюються для проведення спеціальних робіт і 
заходів з цивільного захисту та їх забезпечення, що потребують залучення 
фахівців певної спеціальності, техніки і майна спеціального призначення: 

1) об’єктові - на суб’єкті господарювання (шляхом формування з 
працівників суб’єкта господарювання ланок, команд, груп, що складають 
відповідні спеціалізовані служби цивільного захисту) - керівником суб’єкта 
господарювання; 

2) галузеві - у системі центрального органу виконавчої влади (шляхом 
зведення об’єктових підрозділів у відповідну галузеву спеціалізовану службу 
цивільного захисту) - центральним органом виконавчої влади. Перелік 
центральних органів виконавчої влади, в яких утворюються спеціалізовані 
служби цивільного захисту, визначається Положенням про єдину державну 
систему цивільного захисту; 

3) територіальні (шляхом об’єднання об’єктових підрозділів у відповідну 
територіальну спеціалізовану службу цивільного захисту місцевого рівня або 
об’єднання територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту 
місцевого рівня у регіональну спеціалізовану службу цивільного захисту): 

а) в Автономній Республіці Крим - Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим або іншим органом, визначеним відповідно до нормативно-
правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

б) в області, містах Києві та Севастополі, районі - місцевою державною 
адміністрацією; 

в) у місті обласного значення - органом місцевого самоврядування. 
 
 Органом управління спеціалізованою службою цивільного захисту 

є: 

http://legalexpert.in.ua/komkodeks/kgzu/9408-25.html
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– відповідний орган, визначений Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, місцевою державною адміністрацією, органом місцевого 
самоврядування; 

– відповідний структурний підрозділ центрального органу виконавчої 
влади. 

Спеціалізовані служби цивільного захисту мають право на: 
– отримання від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого 

самоврядування та суб’єктів господарювання інформації, необхідної для 
проведення робіт з цивільного захисту; 

– безперешкодний доступ на об’єкти суб’єктів господарювання і їх 
територію для виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

– встановлення вимог щодо додержання заходів безпеки для всіх осіб, які 
перебувають у зоні надзвичайної ситуації. 

4. Права і обов’язки працівників суб’єкта господарювання, що 
призначаються доскладу спеціалізованих служб цивільного захисту, 
визначаються цим Кодексом та іншими законодавчими актами. 

5. Порядок утворення та функціонування спеціалізованих служб 
цивільного захисту визначається положенням про них, яке затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

 
Формування цивільного захисту. 
Відповідно до постанови №787 від 9 жовтня 2013р. 
Залежно від призначення формування цивільного захисту можуть бути 

рятувальні, аварійно-відновлювальні, аварійно-технічні, пожежні, інженерні, 
медичні, транспортні, ремонтні, а також формування радіаційного і хімічного 
спостереження, санітарної обробки людей, спеціальної обробки майна, одягу 
та транспорту, матеріально-технічного та продовольчого забезпечення, 
зв’язку, захисту сільськогосподарських тварин та рослин, обслуговування 
захисних споруд цивільного захисту та інші. 

Об’єктові формування цивільного захисту утворюються суб’єктами 
господарювання, які мають чисельність працюючого персоналу понад 50 осіб 
та володіють транспортною, будівельною, комунальною, медичною, 
пожежною та іншою спеціальною технікою і відповідають одній з таких 
умов: 
– віднесені до відповідної категорії цивільного захисту (особливої 

важливості, першої або другої категорії); 
– мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та (або) 

продовжують свою виробничу діяльність в особливий період; 
– експлуатують об’єкти підвищеної небезпеки або потенційно небезпечні 

об’єкти. 
Територіальні формування цивільного захисту утворюються шляхом 

об’єднання об’єктових формувань цивільного захисту на відповідній 



 241 

території, у тому числі за згодою центральних органів виконавчої влади, до 
сфери управління яких належать суб’єкти господарювання, що їх утворили: 
– в Автономній Республіці Крим - Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим; 
– в областях, мм. Києві та Севастополі, районах - відповідними місцевими 

держадміністраціями; 
– у містах обласного значення - міськими радами. 

Зазначені формування призначені для проведення великих обсягів 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі тих, що 
виникли внаслідок воєнних (бойових) дій чи терористичних актів, а також 
проведення відновлювальних робіт, які потребують залучення великої 
кількості населення і техніки (далі - проведення аварійно-відновлювальних 
робіт), на об’єктах суб’єктів господарювання, що їх утворили. 

Організаційна структура кожного виду формувань цивільного захисту, 
порядок їх оснащення технікою і майном визначаються в положеннях, що 
затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 
держадміністраціями, міськими радами у містах обласного значення та 
керівниками суб’єктів господарювання, які ці формування утворили, згідно з 
Примірним положенням про формування цивільного захисту. 

Примірне положення про формування цивільного захисту 
затверджується Міноборони. 

Методичне керівництво та контроль за утворенням формувань 
цивільного захисту здійснює ДСНС. 

 
 

Друге навчальне питання: 
 

“Відомча та добровільна пожежна охорона. 
Аварійно-рятувальне обслуговування 
підприємств, установ, організацій. Система 
керівництва рятувальними роботами, 
координація дій виробничого персоналу та 
залучених підрозділів і служб, які беруть 
участь у ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації.” . 
 

 
ВІДОМЧА ТА ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА. 
Передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 

р. № 5. 
Відомча пожежна охорона утворюється суб’єктом господарювання, 

який належить до сфери управління міністерства, іншого центрального 
органу виконавчої влади (далі - суб’єкт господарювання), за погодженням з 
таким міністерством, органом та складається з державних пожежно-
рятувальних підрозділів (частин) (далі - пожежно-рятувальні підрозділи), 
кількість яких визначається суб’єктом господарювання. 
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Основними завданнями відомчої пожежної охорони є забезпечення 
пожежної безпеки, запобігання виникненню пожеж та нещасних випадків під 
час пожеж, гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у 
ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій. 

Відомча пожежна охорона відповідно до покладених на неї завдань: 
– запобігає виникненню пожеж та нещасних випадків під час пожеж; 
– здійснює гасіння пожеж, проводить евакуацію людей та матеріальних 

цінностей, заходи щодо мінімізації або ліквідації пожеж; 
– проводить аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи; 
– здійснює контроль за дотриманням порядку проведення 

пожежонебезпечних робіт; 
– подає суб’єктові господарювання пропозиції щодо проведення науково-

дослідних, проектних і проектно-конструкторських робіт у галузі 
пожежної безпеки; 

– здійснює контроль за виконанням галузевих програм у частині 
забезпечення пожежної безпеки; 

– бере участь у вирішенні питань кадрового забезпечення відомчої 
пожежної охорони; 

– використовує об’єктові системи оповіщення у разі загрози виникнення 
або виникнення надзвичайних ситуацій, а також відомчі засоби масової 
інформації для інформування про необхідність дотримання вимог 
пожежної безпеки; 

– здійснює інші функції, передбачені актами законодавства. 
Керівник відомчої пожежної охорони безпосередньо підпорядковується 

керівникові суб’єкта господарювання або його заступникові. 
Методичне керівництво, координацію діяльності відомчої пожежної 

охорони здійснює керівник суб’єкта господарювання, а контроль за 
діяльністю відомчої пожежної охорони - ДСНС. 

Забороняється залучати працівників пожежно-рятувальних підрозділів 
до виконання завдань, не передбачених цим Типовим положенням. 

Штатна чисельність пожежно-рятувальних підрозділів визначається 
суб’єктом господарювання відповідно до покладених на такі підрозділи 
завдань та з урахуванням пожежної небезпеки виробництва і типових штатів, 
що затверджуються міністерством, іншим центральним органом виконавчої 
влади за погодженням з ДСНС. 

На керівні посади та посади, пов’язані з виконанням функцій щодо 
запобігання виникненню пожеж та здійсненням контролю у сфері пожежної 
безпеки, призначаються особи, які мають базову або повну вищу спеціальну 
технічну освіту. 

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення відомчої пожежної 
охорони здійснюється суб’єктом господарювання. 

ДОБРОВІЛЬНА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА 
 Передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 

2013 р. № 564 
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Добровільна пожежна охорона створюється з метою проведення 
заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння. 

 Для забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони 
утворюються пожежно-рятувальні підрозділи: 
– за рішенням керівника суб’єкта господарювання - з числа його 

працівників; 
– за рішенням органу місцевого самоврядування - з числа жителів 

відповідного населеного пункту. 
Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони 

можуть утворюватися незалежно від підрозділів державної, відомчої чи 
місцевої пожежної охорони. 

Основними завданнями пожежно-рятувальних підрозділів добровільної 
пожежної охорони є забезпечення пожежної безпеки, запобігання 
виникненню пожеж та нещасних випадків на них, гасіння пожеж, рятування 
людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних 
ситуацій. 

Пожежно-рятувальні підрозділи добровільної пожежної охорони 
відповідно до покладених на них завдань: 
– проводять заходи із запобігання виникненню пожеж; 
– здійснюють гасіння пожеж, проводять евакуацію людей та матеріальних 

цінностей, заходи для мінімізації або ліквідації наслідків пожеж, зокрема 
разом з підрозділами державної, відомчої та місцевої пожежної охорони; 

– проводять заходи для постійного підтримання своєї готовності; 
– інформують територіальний орган ДСНС про факти виникнення пожеж і 

порушення вимог щодо пожежної безпеки; 
– проводять серед працівників підприємств, установ, організацій та 

громадян роботу з дотримання правил пожежної безпеки, підбір осіб, які 
бажають стати членами пожежно-рятувального підрозділу добровільної 
пожежної охорони; 

– вносять керівникам суб’єктів господарювання та органам місцевого 
самоврядування, що їх утворили, пропозиції щодо забезпечення 
пожежної безпеки. 

 Беруть участь у проведенні: 
– оглядів-конкурсів протипожежного стану; 
– разом з територіальними органами ДСНС, органами освіти, молодіжними 

організаціями заходів з утворення та організації роботи дружин юних 
пожежників; 

– разом з територіальними органами ДСНС перевірок протипожежного 
стану об’єктів; 

– 8) здійснюють інші функції, передбачені актами законодавства. 
Пожежні дружини (команди) поділяються на такі категорії: 

 1) пожежні дружини: 
– першої категорії, що забезпечуються пожежними мотопомпами та 

первинними засобами для гасіння пожеж; 
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– другої категорії, що забезпечуються первинними засобами для гасіння 
пожеж; 

 
 
 2) пожежні команди: 

– першої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів, 
водіїв пожежних машин та караульних у пожежних депо; 

– другої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів та 
водіїв пожежних машин з перебуванням інших караульних за місцем 
роботи (навчання) або місцем проживання; 

– третьої категорії, що забезпечують цілодобове чергування диспетчерів з 
перебуванням інших караульних (у тому числі водіїв пожежних машин) 
за місцем роботи (навчання) або місцем проживання. 

Фінансування і матеріально-технічне забезпечення добровільної 
пожежної охорони здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та 
коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, дотацій, 
прибутку від провадження господарської діяльності, прибутку від майна 
добровільної пожежної охорони, дивідендів, надходжень від страхових 
компаній, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не 
заборонених законодавством. 

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, 
ОРГАНІЗАЦІЙ.  СТ.133 

Аварійно-рятувальне обслуговування суб'єктів господарювання і 
територій. 

Суб'єкти господарювання та окремі території, на яких існує небезпека 
виникнення надзвичайних ситуацій, підлягають постійному та обов'язковому 
аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі аварійно-
рятувальними службами, які пройшли атестацію в установленому порядку. 

Аварійно-рятувальне обслуговування передбачає надання послуг з 
проведення відповідних робіт із запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій (профілактики), локалізації і ліквідації наслідків аварій, інших 
послуг відповідно до укладеної угоди. 

Суб'єкти господарювання, галузі та окремі території, які підлягають 
постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню, а 
також порядок такого обслуговування визначаються Кабінетом Міністрів 
України. 

Ст..134 
Надання платних послуг аварійно-рятувальними службами. 
Державні, регіональні та комунальні аварійно-рятувальні служби, а 

також Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту можуть надавати 
платні послуги, що не суперечать та не перешкоджають їх основній 
діяльності. 

Перелік платних послуг визначається Кабінетом Міністрів України. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130353.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130353.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130353.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T130353.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125403.html#19
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125403.html#19
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Використання коштів, одержаних від наданих платних послуг, 
здійснюється відповідно до законодавства. 

Стаття 79. Проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт. 

Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт під час 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється безоплатно. 

Стаття 80. Гасіння пожеж 
Гасіння пожеж здійснюється безоплатно 
Перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та 

обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-
рятувальними службами визначений постановою КМУ від 4 серпня 2000 р. 
N1214  
        

СИСТЕМА КЕРІВНИЦТВА РЯТУВАЛЬНИМИ РОБОТАМИ, КООРДИНАЦІЯ ДІЙ 
ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ЗАЛУЧЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ І СЛУЖБ, ЯКІ БЕРУТЬ 
УЧАСТЬ У ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ” . 

Згідно постанови КМУ №11 від 9 січня 2014р. 
Керівництво проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт у єдиній державній системі цивільного захисту під час ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації та управління силами цивільного захисту, що 
залучаються до таких робіт, здійснює керівник робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, який призначається та діє відповідно до статті 75 
Кодексу цивільного захисту України. 

Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
утворюється штаб з ліквідації її наслідків, який є робочим органом керівника 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Рішення про утворення та ліквідацію такого штабу, його склад приймає 
керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи проводяться 
відповідно до порядку, що визначається інструкціями, правилами, статутами, 
іншими нормативно-правовими актами та нормативними документами щодо 
дій у надзвичайних ситуаціях, які затверджуються відповідними 
центральними органами виконавчої влади. 

До робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виконуються 
в єдиній державній системі цивільного захисту, можуть залучатися Збройні 
Сили України, інші військові формування та правоохоронні органи 
спеціального призначення відповідно до Конституції і законів України. 

До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 
ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних 
засадах громадські об’єднання за наявності в учасників, які залучаються до 
таких робіт, відповідного рівня підготовки у порядку, визначеному 
керівництвом такого об’єднання або керівником робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/paran1042#n1042
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/paran1042#n1042
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Залучення сил цивільного захисту для надання допомоги іноземним 
державам здійснюється відповідно до законодавства. 

Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного 
захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються 
засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у 
автономному режимі протягом не менше трьох діб. 

Координацію дій виробничого персоналу здійснює керівництво 
 роботами по ліквідації аварії, рятуванню людей і зниженню впливу 
небезпечних факторів аварії на майно (власність), людей і на навколишнє 
середовище здійснює відповідальний керівник. З метою полегшення 
виявлення відповідального керівника серед осіб , що перебувають  у місці 
розташування  органа  керівництва  локалізацією аварії, він повинен мати 
одяг (каску, куртку і т.д.) яскравого жовтогарячого кольору. Забороняється 
іншим особам, крім відповідального керівника, носити одяг, що пофарбована 
в аналогічний колір . 

Забороняється вмішуватися  в дії відповідального керівника . При явно 
невірних  діях відповідального керівника робіт, вищестояща  керівна особа  
має право відсторонити його і прийняти на себе керівництво  ліквідацією 
аварії або призначити для цього  іншу відповідну особу.    

Обов'язки  відповідального керівника виконують: 
– на рівні розвитку аварії "А" - начальник виробництва. До його прибуття 

на місце аварії обов'язку ВК виконує його заступник. 
Відповідальний керівник зобов'язаний:  
На рівні розвитку аварії "А": 

– оцінити умови, виявити кількість і місцезнаходження людей, охоплених  
аварією, ужити заходів щодо оповіщення робочих підприємства і 
населення (при потребі) про аварію;  

– ужити заходів щодо оточення району аварії і небезпечної зони;  
– ужити негайних заходів щодо рятування людей, локалізації і ліквідації 

аварії;  
– забезпечити вихід з небезпечної зони людей, що не беруть особистої 

участі в ліквідації аварії; 
– обмежити допуск людей і транспортних засобів до небезпечної зони; 
– контролювати правильність дій персоналу, а у випадку потреби - дії 

газорятувальних, пожежних, медичних підрозділів щодо рятування 
людей, локалізації і ліквідації аварії на виробництві , і виконання своїх 
розпоряджень; 

– інформувати безпосереднє керівництво, органи Держнаглядохоронпраці, 
а при потребі територіальні органи МНС, органи місцевого 
самоврядування і засоби масової інформації про хід і характер аварії, про 
потерпілих у ході рятувальних робіт;  

– уточнювати і прогнозувати хід розвитку аварії, при потребі вносити 
корективи в оперативну частину плану.  
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При залученні підрозділів і служб призначаються керівники робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
призначається для безпосереднього управління аварійно-рятувальними та 
іншими невідкладними роботами під час виникнення будь-якої надзвичайної 
ситуації. 

Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначається: 
– Кабінетом Міністрів України у разі виникнення надзвичайної ситуації 

державного рівня - Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністр чи 
керівник одного з центральних органів виконавчої влади або його 
перший заступник (заступник); 

– Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями у разі 
виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня - перший 
заступник або один із заступників Голови Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, голови обласної, Київської чи Севастопольської 
міських державних адміністрацій; 

– районною державною адміністрацією у разі виникнення надзвичайної 
ситуації місцевого рівня - один із заступників голови районної державної 
адміністрації; 

– виконавчим органом міської ради у разі виникнення надзвичайної 
ситуації місцевого рівня - один із заступників міського голови; 

– сільською, селищною радою у разі виникнення надзвичайної ситуації 
об’єктового рівня - сільський, селищний голова; 

– керівником суб’єкта господарювання у разі виникнення надзвичайної 
ситуації відповідного об’єктового рівня - керівник або один із керівників 
суб’єкта господарювання відповідно до затвердженого розподілу 
обов’язків. 

До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації його обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) 
сил цивільного захисту або оперативної групи (представник центру 
управління в надзвичайних ситуаціях), який прибув до зони надзвичайної 
ситуації першим. Якщо надзвичайна ситуація трапилася на потенційно 
небезпечному об’єкті або об’єкті підвищеної небезпеки, до прибуття 
керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації його обов’язки 
виконує диспетчер об’єкта або особа старшого інженерно-технічного 
персоналу, яка перебуває на зміні. 

У разі ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка за характером та 
наслідками не потребує спеціального призначення керівника робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, обов’язки такого керівника забезпечує 
керівник аварійно-рятувальної служби, що виконує ліквідацію наслідків цієї 
надзвичайної ситуації. 
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На час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у підпорядкування 
керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації переходять усі 
аварійно-рятувальні служби, що залучаються до ліквідації таких наслідків. 

Ніхто не має права втручатися в діяльність керівника робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації. 

Залежно від обставин, що склалися у зоні надзвичайної ситуації, 
керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації самостійно 
приймає рішення щодо: 
– здійснення заходів з евакуації; 
– зупинення діяльності суб’єктів господарювання, розташованих у зоні 

надзвичайної ситуації, та обмеження доступу населення до такої зони; 
– залучення в установленому порядку до проведення аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт необхідних транспортних засобів, іншого 
майна суб’єктів господарювання, розташованих у зоні надзвичайної 
ситуації, аварійно-рятувальних служб, а також громадян за їх згодою; 

– зупинення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, якщо 
виникла підвищена загроза життю або здоров’ю рятувальників та інших 
осіб, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

– інші рішення, необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та 
забезпечення безпеки постраждалих. 

Рішення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
оформляється розпорядженням. Підготовка розпоряджень керівника робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, їх реєстрація в установленому 
порядку після підписання та доведення до виконавців здійснюється штабом з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Розпорядження керівника робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації є обов’язковими для виконання 
всіма суб’єктами, які беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації, а також громадянами і суб’єктами господарювання, розташованими 
у зоні надзвичайної ситуації. 

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, керівники 
аварійно-рятувальних служб мають право на повну та достовірну інформацію 
про надзвичайну ситуацію для організації робіт з ліквідації її наслідків і 
зобов’язані інформувати відповідні органи державної влади, органи місцевого 
самоврядування про вжиті ними заходи. 

Після ліквідації наслідків надзвичайної ситуації керівник робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації подає органові, що його призначив, 
звіт про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації. 

Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації несе 
персональну відповідальність за управління аварійно-рятувальними та 
іншими невідкладними роботами з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

 Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 
Для безпосередньої організації і координації аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
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утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є 
робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Рішення про утворення та ліквідацію штабу з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, його склад приймає керівник робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації. 

Керівництво роботою штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації здійснює його начальник, який призначається керівником робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

До складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації входять 
працівники центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, 
керівники аварійно-рятувальних служб, що беруть участь у ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, представники або експерти відповідних 
центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, установ та організацій (за погодженням з 
їх керівниками). 

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації розгортається і 
працює, як правило, у районі виникнення надзвичайної ситуації. 

На період функціонування штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації відповідні центри управління в надзвичайних ситуаціях 
безпосередньо взаємодіють з ним і забезпечують його роботу. 

Під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації ведеться оперативно-
технічна документація, пов’язана з ліквідацією наслідків надзвичайної 
ситуації, та складається звіт про роботу залучених аварійно-рятувальних 
служб, який є складовою матеріалів з розслідування цієї надзвичайної 
ситуації. 

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій. 

Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, 
планами взаємодії органів управління та сил цивільного захисту у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій, а також планами локалізації і ліквідації 
наслідків аварії. 

Рішення про залучення сил цивільного захисту приймають органи 
управління, яким підпорядковані такі сили, на підставі звернень органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів 
господарювання, на території яких виникла надзвичайна ситуація, або 
керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації відповідно до її 
рівня. 

У надзвичайних ситуаціях сили і засоби функціональних підсистем 
підпорядковуються органам управління відповідних територіальних 
підсистем. 
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Третє  навчальне питання: “Права і обов’язки працівників у сфері 
цивільного захисту. Сприяння 
проведенню аварійно-рятувальних та 
інших невідкладних робіт з ліквідації 
наслідків НС у разі їх виникнення. Заходи 
життєзабезпечення постраждалих та 
соціального захисту і відшкодування 
матеріальних збитків постраждалим 
внаслідок НС.” 

В статті 3 Конституції України визначено, що людина, її життя, 
здоров’я, честь, гідність і безпека є найвищою соціальною цінністю держави.  

На впровадження цієї статті 2 жовтня 2012 року був прийнятий Кодекс 
цивільного захисту України про цивільний захист, який регулює відносини, 
пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного 
середовища та майна від надзвичайних ситуацій, а також повноваження 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, права і 
обов’язки громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від їх 
підпорядкованості, форми власності та господарювання.  

Кожен з нас має право на захист свого життя і здоров’я від 
надзвичайних ситуацій та їх небезпечних наслідків, на вимогу гарантій 
забезпечення реалізації цього права від Президента України, Кабінету 
Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, керівництва підприємств, установ та 
організацій.  

Громадяни України мають право на: 
– отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що 

виникли або можуть виникнути, утому числі в доступній для осіб з 
вадами зору та слуху формі; 

– забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх 
використання; 

– звернення до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування з питань захисту від надзвичайних ситуацій; 

– участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту; 

– отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами; 

– соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, 
заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних 
ситуацій або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків; 

– медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-
психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних 
травм. 
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Громадяни України зобов’язані: 

– дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних 
ситуаціях; 

– дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій 
діяльності, не допускати порушень виробничої і технологічної 
дисципліни, вимог екологічної безпеки, охорони праці, що можуть 
призвести до надзвичайної ситуації; 

– вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій уразі їх 
виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила 
користування засобами захисту; 

– повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення 
надзвичайних ситуацій; 

– у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-
рятувальних підрозділів вживати заходів для рятування населення і 
майна; 

– дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та 
протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту; 

– виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм 
належать на праві приватної власності, первинними засобами 
пожежогасіння, навчати дітей обережному поводженню з вогнем. 

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах, у разі виникнення надзвичайних ситуацій користуються 
тими самими правами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни 
України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 
міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. 

СПРИЯННЯ ПРОВЕДЕННЮ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ 
НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НС У РАЗІ ЇХ ВИНИКНЕННЯ 

Згідно наказу МНС  15.08.2007  N 557 
Керівники  та посадові особи об'єктів повинні забезпечувати 

виконання вимог техногенної безпеки шляхом: 
– додержання вимог   цих   Правил,   норм   і  стандартів  щодо  

техногенної безпеки у сфері цивільного захисту,  а також виконання  
приписів  посадових осіб Державної інспекції цивільного захисту та  
техногенної безпеки; 

– розроблення та   затвердження   положень,   інструкцій   щодо  
виконання  вимог  техногенної  безпеки  на  об'єктах,   здійснення  
постійного контролю за їх дотриманням; 

– організації навчання  персоналу  діям   у разі   виникнення  
аварійних ситуацій та аварій; 

– організації заходів щодо  захисту  персоналу  від  шкідливого  
впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654


 252 

– фінансування витрат у  порядку  та  обсягах,  необхідних  для  
повного і якісного забезпечення вимог техногенної безпеки. 

Керівники ПНО або ОПН, повинні забезпечити: 
– проведення ідентифікації та паспортизації відповідно до Положення  про  

паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів, затвердженого наказом 
МНС від 18.12.2000 N 338 розробку планів локалізації і ліквідації 
аварійних ситуацій та аварій (далі - ПЛАС); 

– розробку спеціальних заходів проти аварійного захисту відповідно до 
ПЛАС; 

– створення матеріальних (об'єктових) резервів для запобігання та 
ліквідації  надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру 
і їх наслідків; 

– впровадження, експлуатацію та технічне обслуговування систем  
раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у  
випадку їх виникнення; 

– створення відповідно до чинного законодавства аварійно-рятувальних  
служб та необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази; 

– впровадження та утримання у робочому стані засобів зв'язку, аварійно-
рятувальної техніки та обладнання і використання їх за призначенням; 

– інформування органів, що відповідають за дії щодо локалізації та  
ліквідації аварії, про аварійні ситуації, які пов'язані з небезпечними 
речовинами і можуть завдати шкоди життю та здоров'ю населення і 
навколишньому середовищу; 

– наявність постійно оновлювального запасу відповідних медичних 
препаратів, сучасних антидотів та інших фармацевтичних препаратів,  
у тому числі кисню.  

Стаття 22. Сприяння діяльності аварійно-рятувальних служб.  
Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,  

підприємства, установи та організації зобов'язані сприяти діяльності  
аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації під час прямування до 
зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації надзвичайних ситуацій,   
зокрема у наданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів 
і послуг. 

Аварійно-рятувальні служби у разі прямування до місця надзвичайної  
ситуації позачергово забезпечуються квитками для  перевезення особового 
складу, а також транспортними засобами для перевезення рятувальників,  
спеціального обладнання та іншого майна.  

Водії транспортних засобів аварійно-рятувальних служб з  кольорово-
графічним позначенням встановленого зразка, спеціальними звуковими та 
світловими сигналами під час прямування до зони надзвичайної ситуації 
мають право безперешкодного проїзду,  позачергового придбання палива та 
мастильних матеріалів. У разі необхідності в проведенні ремонту ці 
транспортні засоби обслуговуються на відповідних підприємствах незалежно  
від форми власності першочергово.  
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ЗАХОДИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ТА СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ І ВІДШКОДУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗБИТКІВ ПОСТРАЖДАЛИМ 
ВНАСЛІДОК НС. 

Соціальний захист постраждалих. 
Постраждалий внаслідок надзвичайної ситуації - це особа, якій 

заподіяно моральну, фізичну або матеріальну шкоду внаслідок надзвичайної 
ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків. 

Заходи соціального захисту та відшкодування матеріальних 
збитків постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації включають: 
– надання (виплату) матеріальної допомоги (компенсації); 
– забезпечення житлом; 
– надання медичної та психологічної допомоги; 
– надання гуманітарної допомоги; 
– надання інших видів допомоги. 

Заходи соціального захисту та відшкодування матеріальних 
збитків постраждалим здійснюються за рахунок: 
– коштів державного та місцевих бюджетів; 
– коштів суб’єктів господарювання або фізичних осіб, винних у виникненні 

надзвичайних ситуацій; 
– коштів за договорами добровільного страхування, укладеними відповідно 

до законодавства про страхування; 
– добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб, благодійних 

організацій та об’єднань громадян; 
– інших не заборонених законодавством джерел. 

Надання невідкладної допомоги постраждалим може здійснюватися за 
рахунок коштів резервних фондів державного та місцевих бюджетів 
відповідно до рівня надзвичайної ситуації, а також матеріальних резервів для 
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

 Забезпечення житлом постраждалих внаслідок надзвичайних 
ситуацій. 

Забезпечення житлом постраждалих, житло яких стало непридатним 
для проживання внаслідок надзвичайної ситуації, здійснюється місцевими 
державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування та 
суб’єктами господарювання шляхом: 
– надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового 

проживання; 
– позачергового надання житла, збудованого за замовленням місцевих 

державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування та суб’єктів 
господарювання; 

– будівництва житлових будинків для постраждалих; 
– закупівлі квартир або житлових будинків. 

Будівництво або закупівля житлових будинків чи квартир для 
постраждалих, які проживали в будинках державного або комунального 
житлового фонду, здійснюється за рахунок державних коштів, виділених на 
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зазначені цілі, з урахуванням площі жилих (нежилих) приміщень та кількості 
кімнат, якими володів постраждалий. 

Будівництво або закупівля житлових будинків чи квартир для 
постраждалих, які проживали у приватному житловому фонді, здійснюється 
за рахунок державних коштів, які виділяються на зазначені цілі, за 
вирахуванням коштів, отриманих постраждалим за страхування будинку, 
якщо будинок був застрахований. 

Постраждалі, які проживали у приватному житловому фонді, мають 
право на власне будівництво житлового будинку на умовах фінансування, 
зазначених у частині третій цієї статті, з одержанням для цього земельних 
ділянок. 

Придбання шляхом централізованої закупівлі житлового будинку чи 
квартири для постраждалого здійснюється за бажанням одержувача. 

Закупівля житлових будинків чи квартир для постраждалих може 
здійснюватися у населеному пункті, де він проживав, або за їх згодою у будь-
якому населеному пункті України. 

Якщо будівництво або закупівля квартири (житлового будинку) для 
постраждалих здійснюється місцевими державними адміністраціями та 
органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, грошова 
компенсація за зруйновану або пошкоджену квартиру (житловий будинок) не 
виплачується. 

Постраждалі, яким виплачено грошову компенсацію за зруйновану або 
пошкоджену квартиру (житловий будинок), житлом за рахунок держави не 
забезпечуються. 

Забезпечення житлом постраждалого або виплата грошової 
компенсації за рахунок держави здійснюється за умови добровільної передачі 
постраждалим зруйнованого або пошкодженого внаслідок надзвичайної 
ситуації житла місцевим державним адміністраціям або органам місцевого 
самоврядування, суб’єктам господарювання. 

Розмір грошової компенсації за зруйновану або пошкоджену квартиру 
(житловий будинок) визначається за показниками опосередкованої вартості 
спорудження житла у регіонах України відповідно до місцезнаходження 
такого майна. 

 Надання медичної та психологічної допомоги. 
Постраждалі під час надзвичайних ситуацій мають право на надання їм 

безоплатної медичної допомоги. 
Постраждалі, а також особи, які залучалися до виконання аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, за висновками 
медико-соціальних експертних комісій забезпечуються психологічною 
реабілітацією. 

Неповнолітні особи, які постраждали внаслідок надзвичайних 
ситуацій, забезпечуються психологічною реабілітацією у санаторно-
курортних закладах, при яких утворено центри медико-психологічної 
реабілітації. 
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Постраждалі, а також особи, які залучалися до виконання аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, мають право на 
отримання безоплатної психологічної допомоги. 

Гуманітарна допомога. 
Одержання Україною міжнародної гуманітарної допомоги для 

постраждалих внаслідок надзвичайної ситуації, її розподіл та видача 
здійснюються у порядку, встановленому законодавством. 

Надання інших видів допомоги. 
Громадяни України, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій 

за межами території України, мають право на відшкодування завданої їм 
шкоди відповідно до угод про співробітництво і взаємну допомогу у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, укладених між 
Кабінетом Міністрів України та урядами інших держав. 

Постраждалим, які евакуюються, відселяються на нове місце 
проживання у зв’язку з надзвичайними ситуаціями, надаються такі 
компенсації та пільги: 
– оплата вартості проїзду, витрат на перевезення майна залізничним, 

водним або автомобільним видами транспорту (крім випадків, коли 
транспортні засоби надаються безоплатно); 

– одержання безвідсоткової позики на господарське обзаведення у порядку 
та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

Постраждалим, які залишилися на попередньому місці проживання, 
надається грошова допомога у порядку та розмірі, встановлених Кабінетом 
Міністрів України. 

За постраждалими (якщо з часу встановлення інвалідності, визначення 
моральної шкоди минуло не більше одного року) зберігається 
середньомісячний заробіток протягом строку, визначеного програмою 
реабілітації. У цей час відшкодування шкоди здійснюється на загальних 
підставах. Індексація суми відшкодування шкоди здійснюється у порядку, 
встановленому законодавством. 

Працівники пожежно-рятувальних підрозділів (крім тих, що працюють 
в установах і організаціях, які фінансуються з державного бюджету) 
підлягають обов’язковому особистому страхуванню на випадок загибелі 
(смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання, отриманих 
під час ліквідації пожежі або наслідків аварії, згідно з Положенням про 
порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої 
та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин 
(команд), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 
1995 р. № 232 (ЗП України, 1995 р., № 6, ст. 159). 

 Члени пожежної дружини (команди) підлягають обов’язковому 
особистому страхуванню відповідно до Закону України “Про страхування”. 

Відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок 
надзвичайних ситуацій 

Відшкодування збитків постраждалим.  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/232-95-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/232-95-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/232-95-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/232-95-%D0%BF
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Важливе значення має порядок визначення збитків. Згідно з 
інструкцією [6 Методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру. Затверджена Постановою Кабінету 
Міністрів України №175 від 15 лютого 2002 року (Із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМУ № 862 (862-2003-п) від 04.06.2003)] збитки 
визначаються, виходячи з наслідків надзвичайної ситуації, для зобов’язання, а 
не зі змісту надзвичайної ситуації. Одна й та сама надзвичайна ситуація може 
викликати різні наслідки, так само, як різні надзвичайні ситуації можуть 
спричинювати такий самий наслідок. Якщо потерпілій стороні заподіяно 
збитки декількох видів, то збиток кожного виду розраховується окремо, а 
отримані результати додаються.  

Порядок відшкодування шкоди особам, які постраждали від 
надзвичайних обставин впроваджений постановою КМУ від 5 жовтня 1992р. 
N 562 

Матеріальні збитки, завдані внаслідок пошкодження майна під час 
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, органами управління та силами цивільного 
захисту не відшкодовуються. 

Відшкодування шкоди, заподіяної під час проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт, здійснюється відповідно до глави 
17  Кодексу ЦЗ. 

Матеріальні збитки, пов'язані з пошкодженням майна під час гасіння 
пожежі, пожежно-рятувальні підрозділи не відшкодовують. Відшкодування 
матеріальних збитків, завданих під час гасіння пожеж, здійснюється 
відповідно до глави 17  Кодексу ЦЗ. 

 
 

ПІДСУМКИ 
 
На підприємства, установи та організації незалежно від форми власності 

покладаються великі завдання у сфері цивільного захисту відповідно до ст. 20 
Кодексу цивільного захисту. 

Отож, на суб’єкта господарювання покладається одне із основних 
завдань – це збереження життя людини, оскільки відповідно до Конституції 
України відповідно до ст. 3 Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 
цінністю. 
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ТЕМА 10. «Виконання заходів захисту та дії працівників 
згідно з планами реагування на НС”. 

  
НАВЧАЛЬНА МЕТА: 1. Ознайомити слухачів з основними вимогами 

законодавчих та  нормативно-правових  
документів сфери цивільного захисту, що 
використовуються при розробці Плану дій органів 
управління, сил і засобів цивільного захисту з 
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій 
(далі План). 
2. Довести до слухачів основні прогнозовані 
природні та техногенні загрози, територіальне 
розміщення потенційно небезпечних об’єктів, 
небезпечні виробничі фактори, характерні 
причини можливих аварій та аналіз їх наслідків.  
 3. Ознайомити слухачів з діями персоналу об’єкту 
щодо аварійної зупинки виробництва та переліку 
забезпечення працівників засобами 
індивідуального захисту. 

 
ТРИВАЛІСТЬ:    2 год. 
ВИД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ :  групове заняття  
МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ:   клас  
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ: 

Вступ  
Перше навчальне питання: 
 

«Порядок дій працівників суб’єктів 
господарювання при виникненні 
надзвичайних ситуацій у відповідності 
до Плану дій органів управління, сил і 
засобів цивільного захисту з запобігання 
і ліквідації надзвичайних ситуацій». 

Друге навчальне питання: «Об’єктова та локальна система 
оповіщення. Інформування працівників 
щодо розвитку надзвичайних 
ситуацій». 

Підсумки  
  

ВСТУП 
Діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності і господарювання,  організація життєзабезпечення працюючого 
персоналу та членів їх сімей в умовах виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру є найважливішим завданням  для 
керівників суб’єктів господарювання з питань виконання завдань цивільного 
захисту. 
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Саме на об′єктовому рівні існують великі ризики виникнення аварій і 
катастроф техногенного характеру. Тому на об′єктах господарювання 
розробляються інженерно - технічні заходи для локалізації і ліквідації 
аварійних ситуацій і аварій.,  та виникає необхідність у відпрацюванні чіткої 
системи попередження і реагування на надзвичайні ситуації, навчання 
працюючого персоналу діям за планами реагування на надзвичайні ситуації 
 
Перше навчальне питання: «Порядок дій працівників суб’єктів 

господарювання при виникненні НС у 
відповідності до Плану дій органів 
управління, сил і засобів цивільного 
захисту з запобігання і ліквідації 
надзвичайних ситуацій» 

Як свідчить аналіз надзвичайних ситуацій за останні 5–8 років, значна 
кількість різноманітних надзвичайних ситуацій виникає на об’єктовому рівні. 
До нього належать підприємства, установи, організації, заклади (далі — 
підприємства)  у сфері виробництва, логістики, торгівлі, освіти та науки, 
медицини, розважальної індустрії тощо. 

Від ефективності розроблення та впровадження в життя заходів із 
запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації в разі її виникнення 
залежатиме життя та здоров’я персоналу та відвідувачів цих підприємств і 
розміри заподіяної шкоди. 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, підготовка 
персоналу на підприємствах незалежно від форм власності до дій у 
надзвичайних ситуаціях здійснюється за спеціально розробленою схемою 
заходів захисту населення та територій. 

Для великих і малих підприємств система заходів захисту від 
надзвичайних ситуацій включає: 
– планування та здійснення необхідних заходів для захисту своїх 

працівників, об’єктів господарювання; 
– розроблення планів локалізації та ліквідації аварій з подальшим 

погодженням з Державною службою України з надзвичайних ситуацій; 
– підтримання у готовності до застосування сил і засобів із запобігання 

виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 
– створення та підтримання матеріальних резервів для попередження та 

ліквідації надзвичайних ситуацій; 
– забезпечення своєчасного оповіщення своїх працівників про загрозу 

виникнення або при виникненні надзвичайної ситуації. 
Наведені вище заходи мають загальний характер, вони не повністю 

враховують специфіку діяльності конкретного підприємства, чисельність 
працівників, обсяг і вид виробництва тощо. 

Основною особливістю дій підприємств при загрозі або виникненні 
надзвичайних ситуацій є в першу чергу захист персоналу та відвідувачів. 



 259 

Виходячи з цього, ст. 130 Кодексу цивільного захисту України 
передбачає, що  суб’єктом господарювання розробляється та затверджується: 
план реагування на надзвичайні ситуації (План дій органів управління, сил і 
засобів цивільного захисту з запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій) а 
суб’єктами господарювання з чисельністю персоналу 50 осіб і менше 
розробляються та затверджуються інструкції щодо дій при загрозі або 
виникненні надзвичайних ситуацій. 

Метою Плану дій органів управління, сил і засобів цивільного захисту 
з запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій є планування дій (взаємодії) 
персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих 
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо 
локалізації і ліквідації аварій та пом'якшення їх наслідків.  

План дій органів управління, сил і засобів цивільного захисту з 
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій (далі План), розробляється 
на підставі вимог законодавчих, директивних документів, наказів, 
розпоряджень та інших нормативних документів ДСНС України, начальника 
цивільного захисту області, начальника управління з питань цивільного 
захисту  населення обласної державної адміністрації, начальника цивільного 
захисту міста. 

План ґрунтується: 
– на прогнозуванні сценаріїв виникнення аварій;  
– на постійному аналізі сценаріїв розвитку аварій і масштабів їх наслідків;  
– на оцінці достатності існуючих заходів, які перешкоджають виникненню 

і розвитку аварії, а також технічних засобів локалізації аварій;  
– на аналізі дій виробничого персоналу та спеціальних підрозділів щодо 

локалізації аварійних ситуацій (аварій) на відповідних стадіях їх 
розвитку.  

При розробці Плану потрібно враховувати реальні можливості і 
ресурси підприємства, накопичений персоналом підприємства і 
спецпідрозділів досвід дій під час  надзвичайних ситуацій природного та 
техногенного характеру, аварійних ситуацій та аварій, для забезпечення уяви 
щодо потрібних додаткових навичок та ресурсів.  

Аналіз визначення небезпеки підприємства. 
Аналіз небезпеки підприємства (об'єкта) проводиться на основі 

докладного розгляду його стану згідно з вимогами міжгалузевої і галузевої 
нормативної документації, рекомендацій довідкової і науково-технічної 
літератури, а також з урахуванням аварій і аварійних ситуацій, що 
відбувалися на ньому та аналогічних підприємствах (об'єктах). Під час 
аналізу небезпеки підприємства (об'єкта) потрібно визначити всі можливі 
аварійні ситуації і аварії, в тому числі й малоймовірні, з катастрофічними 
наслідками, які можуть виникати на підприємстві, розглянути сценарії 
їхнього розвитку і оцінити наслідки. Виявлення можливостей і умов 
виникнення аварій має виконуватись на основі аналізу особливостей роботи 
як окремого обладнання (апаратів, машин тощо), так і їх групи 
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(технологічних блоків), а також з урахуванням небезпечних властивостей 
речовин і матеріалів, що використовуються у виробництві.  

До небезпечних речовин належать: вибухопожежонебезпечні 
речовини; шкідливі речовини. Небезпечні режими характеризуються такими 
технологічними параметрами, як тиск, вакуум, температура, напруга, склад 
технологічного середовища тощо.  

До видів небезпеки, що розглядаються, належать: пожежа; вибух 
(усередині обладнання, будівлях або навколишньому середовищі); розрив або 
зруйнування обладнання; викид шкідливих речовин; сполучення перелічених 
видів небезпеки. Для небезпечних об'єктів потрібно прогнозувати сценарії 
виникнення і розвитку можливих аварій, що призводять до реалізації 
потенційних небезпек. Сценарій має починатися з події (стадії), що утворює 
безпосередню загрозу виходу технологічного процесу з-під контролю й 
виникнення аварії. При цьому слід враховувати параметри стану речовин 
(температура, тиск, агрегатний стан тощо) і стан обладнання, які 
відповідають як нормальному технологічному режиму, так і режимам, які 
можливі при настанні й розвитку аварії.  

На кожній стадії розвитку аварії потрібно: оцінити кількість 
небезпечних речовин, яка може взяти участь в аварії, що прогнозується; 
встановити уражальні чинники, які притаманні виду небезпеки, який 
реалізується під час аварії; оцінити наслідки впливу уражальних чинників 
аварії на сусідні об'єкти й людей з урахуванням властивостей цих об'єктів і 
їхнє взаєморозташування: визначаються масштаби зон руйнування, ураження 
людей і зараження місцевості; визначити безпечні зони й місця можливих 
сховищ, шляхи евакуації, що не потрапляють під вплив уражальних чинників 
аварії.  

План розроблюється для керівництва діями персоналу підприємства, 
формувань ЦЗ, добровільних і спеціалізованих підрозділів з метою 
запобігання аварійним ситуаціям і аваріям на відповідних стадіях їхнього 
розвитку або локалізації їх з метою зведення до мінімуму наслідків аварії для 
людей, матеріальних цінностей і довкілля, запобігання її розповсюдженню на 
інші виробництва (цехи, відділення, виробничі дільниці) підприємства й за 
його межі, рятування і виведення людей із зони ураження і потенційно 
небезпечних зон.  

 При розробці плану потрібно:  
– забезпечити узгодженість дій персоналу підприємства й спецпідрозділів;  
– запровадити перелік посадових осіб, відповідальних за виконання 

конкретних дій;  
– запровадити порядок здійснення зв'язку зі спецпідрозділами, органами 

державного нагляду й органами місцевого самоврядування;  
– викласти дії персоналу підприємства й спецпідрозділів щодо ліквідації 

аварій на відповідних стадіях їхнього розвитку.  
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План повинен містити:  
– схему розташування виробництва (цеху, відділення, виробничої 

дільниці);  
– опис дій персоналу;  
– список і схему оповіщення посадових осіб, які мають бути терміново 

сповіщені про аварійну ситуацію (аварію);  
– список робітників, що залучаються до локалізації аварії, осіб, що 

дублюють їхні дії за відсутності перших з будь-яких причин, із 
зазначенням місць їх постійної роботи, проживання й телефонів;  

– перелік інструментів, матеріалів, засобів індивідуального захисту, які 
мають бути використані при локалізації аварії, із зазначенням місць їх 
зберігання (аварійних шаф);  

– обов'язки відповідального керівника робіт, виконавців і інших посадових 
осіб щодо локалізації аварії;  

– інструкцію щодо аварійної зупинки виробництва (цеху, відділення, 
виробничої дільниці).  

Основними завданнями органів управління та сил цивільного 
захисту суб’єкту господарювання щодо запобігання і ліквідації 
надзвичайних ситуацій  ( аварій) є: 
– визначення основних напрямків діяльності органів управління та сил 

цивільного захисту суб’єкту господарювання щодо захисту працюючого 
персоналу на території об’єкту та населення від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру; 

– прогнозування та оцінка соціально-економічних наслідків ймовірних 
надзвичайних ситуацій, визначення на підставі прогнозу потреби в силах, 
засобах, матеріальних та фінансових ресурсах; 

– організація своєчасного оповіщення працюючого персоналу та населення 
про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасне та 
достовірне його інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи, 
систематичний контроль функціонування об’єктової системи 
оповіщення; 

– організація підготовки і перепідготовки керівних та командно-
начальницьких кадрів, особового складу органів управління та 
формувань щодо захисту працівників і території у разі загрози або 
виникнення надзвичайних ситуацій; 

– забезпечення постійної готовності органів управління, підпорядкованих 
сил і засобів цивільного захисту до дій за призначенням, спрямованих на 
запобігання і своєчасне реагування на виникнення надзвичайних 
ситуацій; 

– планування, розробка та забезпечення реалізації, в межах своєї 
компетенції, заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних 
ситуацій на території об’єкта; 
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– проведення систематичного аналізу виникнення ризиків надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, організація виконання 
практичних заходів щодо мінімізації їх наслідків; 

– створення, раціональне збереження і цільове використання об’єктового 
резерву матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання і реагування 
на надзвичайні ситуації;  

– організація і виконання практичних заходів щодо всебічного захисту 
працюючого персоналу та населення у разі загрози або виникнення 
надзвичайних ситуацій; 

– проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо локалізації та 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація 
життєзабезпечення працівників об’єкту та членів їх сімей; 

– реалізація визначених законодавством прав у сфері захисту населення від 
наслідків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб /чи їх сімей/, що 
брали безпосередню участь у ліквідації надзвичайних ситуацій. 

 

ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ПЛАНУ В ДІЮ ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО Є: 
а) при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру: 
– у разі виробничої аварії, у тому числі з викидом (витоком) сильнодіючих 

отруйних речовин на суб’єкті господарювання, утворення зони хімічного 
забруднення з виникненням загрози для життя і здоров’я працівників та 
населення; 

– у разі транспортної аварії на автомобільній дорозі або залізничній колії, у 
тому числі і внаслідок терористичного акту; 

– у разі радіаційного та хімічного забруднення навколишнього середовища 
(території); 

– у разі аварії на трубопроводах та магістралях електро-, газо-, тепло- та 
водопостачання, які призводять до порушень умов забезпечення суб’єкта 
господарювання енергопостачанням, газом, теплом та водою; 

– у разі виникнення промислових пожеж та вибухів. 
б) при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій природного 

характеру:       
– у разі землетрусу силою до 6 балів за шкалою Ріхтера; 
– у разі сильного вітру, урагану, шквалу, смерчу, буревію; 
– у разі снігових заметів, хуртовин, ожеледиці; 
– у разі рясних дощів та злив, підвищення рівня ґрунтових вод; 
– у разі сильних паводків, повеней, підтоплень. 

Порядок введення Плану в дію та запровадження одного з режимів 
функціонування органів управління та сил цивільного захисту.  

Залежно від реальної обстановки, масштабів, наслідків і особливостей 
надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, за рішенням 
начальника цивільного захисту підприємства визначається один із режимів 
функціонування об’єкту, а саме: 
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а) режим повсякденного функціонування – при нормальній 
виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, біологічній (бактеріологічній), 
сейсмічній, гідрогеологічній і гідрометеорологічній обстановці (за 
відсутності епідемії, епізоотії і епіфітотії); 

б) режим підвищеної готовності – при істотному погіршенні 
виробничо-промислової радіаційної, хімічної, біологічної (бактеріологічної), 
сейсмічної, гідрогеологічної і гідрометеорологічної обстановки (з 
одержанням прогнозуючої інформації щодо можливості виникнення 
надзвичайної ситуації); 

в) режим надзвичайної ситуації – при реальній загрозі виникнення і 
реагування на надзвичайні ситуації; 

г) режим  надзвичайного стану – запроваджується на території 
суб’єкту господарювання у порядку, визначеному Кодексом цивільного 
захисту України та Закону України “Про правовий режим надзвичайного 
стану”. 

 КОМПЛЕКС ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ПРИ ВВЕДЕНІ 
ПЛАНУ В ДІЮ: 

а) у режимі повсякденного функціонування: 
– організація та ведення спостереження і здійснення контролю за станом 

довкілля, обстановкою на території підприємства і прилеглій до нього 
території; 

– запровадження заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, 
забезпечення безпеки і захисту працюючого персоналу та населення, 
зменшення об’єму можливих матеріальних втрат; 

– організація та вдосконалення процесу підготовки органів управління та 
сил цивільного захисту суб’єкта господарювання; 

– організація підготовки працівників, які не входять до складу формувань 
цивільного захисту об’єкту щодо дій у надзвичайних ситуаціях 
техногенного та природного характеру, набуття практичних навичок у 
застосуванні засобів колективного та індивідуального захисту; 

– визначення складу оперативної групи для виявлення причин погіршення 
обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення надзвичайної 
ситуації; 

– вжиття заходів щодо всебічного забезпечення сталого функціонування 
об’єкта у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;  

– здійснення цільових видів страхування; 
– постійний моніторинг, аналіз і оцінка загрози виникнення надзвичайної 

ситуації на території об’єкта та можливих її наслідків; 
– виконання основних заходів Плану розвитку і удосконалення цивільного 

захисту, проведення планових профілактично-експлуатаційних робіт 
систем життєзабезпечення; 

– створення, своєчасне поповнення та цільове використання об’єктового 
резерву матеріальних та фінансових ресурсів для локалізації та ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій; 
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– сили і засоби формувань цивільного захисту об’єкта призначені і 
підготовлені до виконання завдань за призначенням. 

 б) у режимі підвищеної готовності:  
– здійснення заходів, визначених для режиму повсякденної діяльності і 

додатково провести; 
– збір керівного складу об’єкта та організація цілодобового чергування 

посадових осіб штабу з питань ліквідації надзвичайної ситуації; 
– оповіщення, збір і приведення у готовність об’єкта  до дій за 

призначенням об’єктових формувань цивільного захисту;  
– уточнення порядку оповіщення та інформування працюючого персоналу 

та населення; 
– виконання практичних заходів особовим складом оперативної групи 

щодо виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо у районі 
можливого виникнення надзвичайної ситуації, підготовка пропозицій 
щодо її нормалізації; 

– посилення роботи, пов’язаної з веденням спостереження та здійсненням 
контролю за станом довкілля, обстановкою на території потенційно-
небезпечного об’єкту і прилеглій до нього території, прогнозуванням 
можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів на 
території об’єкта; 

– впровадження в дію комплексних заходів щодо захисту працюючого 
персоналу та населення, забезпечення сталого функціонування об’єкта; 

– приведення до стану підвищеної готовності підпорядкованих сил і 
засобів цивільного захисту та залучення (за необхідністю) додаткових 
спеціалізованих сил цивільного захисту міського підпорядкування; 

– уточнення Планів дій, реагування та взаємодії у разі загрози або 
виникнення надзвичайної ситуації; 

– проведення комплексу першочергових заходів щодо запобігання 
виникненню надзвичайної ситуації на території об’єкта; 

– запровадження цілодобового чергування особового складу комісії з 
питань НС та об’єктової евакуаційної комісії; 

–  приведення у готовність засобів колективного захисту (захисної 
споруди) для прийняття і укриття працюючого персоналу; 

– організація своєчасного оповіщення і інформування працюючого 
персоналу та населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та 
доведення порядку дій у разі її виникнення. 

в) у режимі надзвичайної ситуації: 
– переміщення оперативної групи у район виникнення надзвичайної 

ситуації; 
– оцінка ситуації, визначення межі території, на якій виникла надзвичайна 

ситуація, підготовка пропозицій щодо організації проведення 
першочергових невідкладних аварійно-рятувальних та інших робіт та 
необхідності залучення додаткових спеціалізованих сил цивільного 
захисту; 
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– здійснення органами управління безпосереднього керівництва діями 
підпорядкованих формувань цивільного захисту об’єкта; 

– організація проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, 
пов’язаних з локалізацією та ліквідацією наслідків надзвичайних 
ситуацій, із залученням необхідної кількості спеціалізованих служб та 
формувань цивільного захисту міста; 

- організація робіт, спрямованих на всебічне забезпечення сталого 
функціонування об’єкта у надзвичайній ситуації; 

– здійснення постійного контролю за станом довкілля на території, що 
зазнала впливу наслідків надзвичайної ситуації, обстановкою на 
аварійних об’єктах і прилеглій до них території; 

– інформування вищестоящих органів управління щодо рівня надзвичайної 
ситуації та вжитих заходах, пов’язаних з реагуванням на цю ситуацію, 
оповіщення населення та надання йому необхідних рекомендацій щодо 
поведінки в умовах, які склалися; 

 г) у режимі надзвичайного стану. 
здійснення заходів, передбачених Законом України “Про правовий 

режим  надзвичайного стану”. 
Висновки із оцінки обстановки для прийняття рішення щодо 

захисту працівників, населення і території при виникненні надзвичайних 
ситуацій.  

Для планування, організації , та здійснення заходів захисту 
працюючого персоналу необхідно визначитись з потенційними загрозами, що 
можуть виникнути при  надзвичайних ситуаціях природного, техногенного, 
соціального та воєнного характеру. Для цього необхідно провести ретельний 
аналіз особливостей територіального розташування і виробничого 
функціонування об’єкта та прогнозованих надзвичайних ситуацій (подій) 
техногенного та природного характеру, що ймовірні для території де 
розташовано об’єкт , та дозволяє зробити висновки щодо обстановки в районі 
розташування об’єкта у разі загрозі та виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

РАДІАЦІЙНЕ ЗАРАЖЕННЯ 
Радіаційне зараження місцевості та працюючого персоналу 

підприємства є можливим у разі виникнення аварії на АЕС з викидом в 
атмосферу продуктів ядерного поділу і створення зони радіоактивного 
зараження. Від потужності викиду радіоактивних речовин та швидкості 
вітру буде залежати площа зараженої території та ступінь зараження. В зв’зку 
з чим виникне необхідність проведення комплексу заходів по організації 
радіаційного захисту 

У залежності від обстановки захист забезпечується виконанням 
наступних заходів: 
– ведення радіаційної, хімічної розвідки (РХР); 
– організація та здійснення дозиметричного і хімічного контролю; 
– збір і обробка інформації про радіаційну і хімічну обстановку;    
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– організація та проведення спеціальної обробки техніки, майна, інших 
матеріальних  засобів; 

– організація та проведення санітарної обробки особового складу 
формувань; 

– проведення дегазації і дезінфекції ділянок місцевості, доріг , споруд; 
– проведення заходів забезпечення радіаційної безпеки; 
– своєчасне забезпечення та використання засобів індивідуального і    

колективного захисту. 
Для виконання цих завдань залучаються всі сили та засоби цивільного 

захисту підприємства (пост радіаційного, хімічного спостереження, 
диспетчерська служба підприємства, формування цивільного захисту.) 

Проведення першочергових заходів радіаційної безпеки включають: 
– Обмеження перебування на відкритій місцевості шляхом тимчасового 

укриття у будинках, сховищах, поряд з герметизацією жилих і службових 
приміщень (відключення вентиляції при відсутності фільтрів, щільне 
закриття дверей, вікон, димарів і вентиляційних отворів) на час 
розсіювання радіоактивного забруднення у повітрі. 

– Запобігання накопичення радіойодів у щитовидній залозі, шляхом 
застосування препаратів стабільного йоду (йодна профілактика). 

– Евакуація працівників не зайнятих у роботах. 
– Виключення вживання з їжею забруднених продуктів харчування. 
– Евакуація в безпечні місця проживання працівників та членів їх родин 
– Регулювання доступу у район забруднення, обмежене пересування 

автотранспорту по забрудненій території. 
– Санітарна обробка людей. 
– Проста обробка продуктів харчування поверхневого забруднення 

радіоактивними речовинами (миття, зняття поверхневого шару і т.п.). 
– Захист органів дихання підручними засобами, бажано змоченими 

(носової хустки, рушника, паперової серветки і т.п.) респіраторами. 
– Надання невідкладної медичної допомоги по хімічних показниках. 
– Дезактивація забрудненої місцевості. 

Необхідність проведення вказаних заходів визначається у кожному 
конкретному випадку з урахуванням реальної обстановки у районі 
радіоактивного забруднення. 

Найбільшу небезпеку у перші два місяці після аварії являє 
радіоактивний йод (йод – 131). У більш пізні терміни довго живучі 
радіонукліди, перш за все це цезій – 134 і 137, а також стронцій – 89,90, 
цирконій – 95 та інші. 

ХІМІЧНЕ ЗАРАЖЕННЯ. 
На стале функціонування підприємства може вплинути ймовірна 

техногенна аварія що може виникнути при аварії рухомого залізничного 
транспорту, що перевозить хімічно-небезпечні речовини та інші небезпечні 
вантажі по залізничній магістралі, яка проходить неподалік території об’єкта. 
При цьому необхідно враховувати, що дані прогнозу обстановки при 
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виникненні таких транспортних аварій, а саме їх місцезнаходження, мають 
дуже приблизні значення, що значно ускладнює планування захисту 
працівників підприємства та може призвести до великих людських втрат. 
Також є реальна загроза хімічного зараження від небезпечної хімічної 
речовини (аміак) обслуговуючого персоналу об’єкта . 

При виявленні великих концентрацій аміаку черговий диспетчер 
уточнює напрямок вітру і негайно доповідає про виникнення надзвичайної 
ситуації начальнику цивільного захисту підприємства (НШ ЦЗ). 

Наявність певної кількості аміаку створює небезпеку виникнення 
розгерметизації технологічного обладнання, а це в свою чергу обумовить 
викид аміаку з наступним його випаровуванням і утворенням токсичної 
хмари. 

Виникнення надзвичайної ситуації у випадку витоку аміаку, у 
газоподібному стані, та наявності джерела спалаху (відкритий вогонь, іскра, 
порушення регламентних умов використання обладнання) створить небезпеку 
утворення вибухонебезпечних концентрацій газової суміші, що при наявності 
джерела спалаху може викликати вибух з подальшим горінням.  

За результатами прогнозу хімічної обстановки, ситуація вимагає від 
керівного складу цивільного захисту негайного прийняття рішення на 
зупинку проведення робіт  та виконання комплексу заходів, спрямованих на 
захист здоров`я та життя працюючого персоналу підприємства, забезпечення 
та використання засобів індивідуального захисту органів дихання 
формуваннями ЦЗ при проведенні аварійно-рятувальних робіт. 

Уточнивши обстановку щодо обсягів викиду аміаку в атмосферу, 
ступеню його концентрації, наявності працюючого персоналу на 
підприємстві начальник цивільного захисту (НШ ЦЗ) віддає розпорядження 
начальникам цехів та структурних підрозділів підприємства на термінову 
евакуацію працюючого персоналу із зони хімічного зараження, а командирам 
формувань цивільного захисту підприємства на проведення заходів щодо 
локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Після ліквідації наслідків аварії та зменшення концентрації аміаку в 
приміщеннях виробничих приміщень підприємства до граничнодопустимих 
безпечних норм, працівники та службовці підприємства повертаються на свої 
робочі місця, провітрюють приміщення, споруди та приступають до роботи. 

Аварії на мережах електро-, водо-, газопостачання та каналізації. 
Такі аварії значно впливають на сталість функціонування об’єкт  та 

вимагатимуть від керівного та особового складу формувань цивільного 
захисту, інженерно-технічного персоналу підприємства своєчасного 
виконання комплексу заходів щодо локалізації та подальшої ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, введення в дію резервних джерел електро-, 
водо-, газопостачання, повноцінного відновлення життєзабезпечення 
діяльності об’єкта. 
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ПОЖЕЖІ ТА ВИБУХИ З ПОДАЛЬШИМ ГОРІННЯМ. 
Застосування природного газу у технології роботи котельні щодо 

забезпечення теплопостачання приміщень і виробничих цехів об’єкта та у 
зв’язку з тривалим терміном амортизації газового обладнання може 
призвести до виникнення пожежі або вибуху газу з подальшим горінням. 
Враховуючи, що ці події можуть статись в обмеженому просторі приміщення 
котельні та призвести до виникнення високого тиску та температури горіння, 
конструкції будівель та споруд можуть зазнати середніх та сильних 
руйнувань, а обслуговуючий персонал важких опіків та травм.  

Наслідки подібних надзвичайних ситуацій вимагатимуть від керівного 
та особового складу формувань (ланки пожежегасіння, рятувальної, аварійно-
технічної та медичної ланок) цивільного захисту негайного проведення 
рятувальних та інших невідкладних робіт, організації евакуаційних заходів, 
надання потерпілим першої медичної допомоги та госпіталізації у лікувальні 
заклади міста. 

Основні заходи, які підлягають негайному виконанню: 
– негайно зателефонувати за номером 101 і сповістити диспетчера 

оперативно-рятувальної служби ГУ (У) ДСНС  України в області про 
ситуацію, що виникла; 

– організувати евакуацію працівників та службовців об’єкта у безпечне 
місце розміщення у відповідності до Плану евакуації; 

– організувати (за необхідності) евакуацію документації, обладнання, 
комп’ютерної техніки та майна у безпечне місце та організувати 
надійну його охорону; 

– вимкнути загальний вимикач електричної мережі та перекрити 
загальний вентиль газопостачання; 

– організувати гасіння пожежі наявними та первинними засобами 
пожежегасіння до прибуття структурних пожежних підрозділів ГУ (У) 
ДСНС в області; 

– організувати зустріч пожежних підрозділів з подальшим супроводженням 
їх до осередку пожежі (місця вибуху). 

 

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ В НАСЛІДОК ПОГІРШЕННЯ ПОГОДНИХ УМОВ 
З отриманням метеорологічного прогнозу (штормового попередження) 

про погіршення погодних умов (в наслідок урагану, шквального вітру, 
сильного снігопаду, ожеледиці, зливи, підвищення рівня ґрунтових вод, 
підтоплення, паводку та інше) організується проведення попереджувальних 
захисних заходів з метою запобігання ураженню працівників та службовців 
об’єкту, збереження матеріальних цінностей та зменшення матеріальних 
збитків в наслідок дії надзвичайної ситуації.  

У випадку погіршення погодних умов на території фабрики 
прогнозується пошкодження дахів будинків та виробничих цехів, віконного 
скла у службових та технічних будівлях, завали з дерев, опор електромереж 
та трубопроводів на дорогах і тротуарах підприємства. 
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Основні заходи, які підлягають негайному виконанню: 
– оповіщення і збір керівного складу та командирів формувань цивільного 

захисту, доведення інформації про погіршення погодних умов та 
визначення завдань у відповідності до обстановки; 

– організація цілодобового чергування відповідальних посадових осіб, з 
числа керівного складу; 

– оповіщення та інформування працівників та службовців підприємства 
про обстановку, що виникла в наслідок надзвичайної ситуації та порядок 
їх дій в осередках ураження;  

– проведення комплексу практичних заходів щодо негайного захисту 
працівників та службовців підприємства з одночасним залученням 
особового складу формувань цивільного захисту об’єкту та міських 
спеціалізованих служб до проведення рятувальних та інших невідкладних 
робіт з питань локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

– приведення у готовність захисних споруд до прийому та укриттю 
працюючого персоналу підприємства; 

– перевірка та підготовка засобів аварійного освітлення; 
– забезпечення запасу питної води та продуктів харчування; 
– регулярне інформування міських органів виконавчої влади про реальну 

обстановку, прийняті рішення та хід проведення практичних заходів (робіт) 
щодо локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Приведення у готовність та організація роботи органів управління 
та сил цивільного захисту у разі загрози або виникненні надзвичайних 
ситуацій починається з моменту надходження:  

інформації про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного характеру (радіаційного та хімічного зараження, вибуху, 
промислових пожеж, транспортної аварії, аварії на енергетичних та 
комунальних системах життєзабезпечення) та природного походження 
(метеорологічних, гідрологічних небезпечних явищ та епідеміологічних 
спалахів від: 
– оперативного чергового управління з питань ЦЗ населення ОДА за 

допомогою технічних засобів централізованого зв’язку та оповіщення 
(перед повідомленням подається команда „УВАГА ВСІМ !”) ; 

– чергового відділу управління міським господарством; 
– управління з питань цивільного захисту населення міської ради;  
– диспетчера оперативно-диспетчерської служби аварійної газової служби; 
– диспетчера виробничо-диспетчерської служби теплокомуненерго»; 
– диспетчера оперативно-рятувальної служби ГУ(У) ДС НС; 
– через включення об’єктових електричних сирен та подачі звукових 

сигналів. 
З отриманням інформації (команди, розпорядження, сигналу) про 

загрозу або виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного 
характеру, черговий диспетчерської служби  об’єкта доповідає: 
– в першу чергу - начальнику цивільного захисту – директору об’єкта; 
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– в другу чергу – голові комісії з НС об’єкта  ; 
За рішенням начальника цивільного захисту - керівника об’єкта (у разі 

його відсутності - голови комісії з НС) черговий диспетчерської служби 
здійснює оповіщення: 
а) в першу чергу:  
– членів комісії з надзвичайних ситуацій 
– заступника начальника цивільного захисту – голову об’єктової 

евакуаційної комісії; 
– командирів формувань цивільного захисту об’єкта 
– аварійно-технічної ланки; 
– ланки пожежегасіння; 
– ланки охорони громадського порядку; 
– ланки зв’язку та оповіщення, за телефонами; 
– пункту видачі засобів індивідуального захисту; 
– медичної ланки; 
– ланки обслуговування захисної споруди; 
б) в другу чергу - чергові (диспетчерські) служби цивільного захисту міста: 
– чергового відділу управління міським господарством; 
– чергового міського (районного) відділу МВС;  
– диспетчера пожежно-рятувальної служби ГУ(У) ДСНС України в області; 
– диспетчера оперативно-диспетчерської аварійної газової служби; 
– диспетчера виробничо-диспетчерської служби теплокомуненерго; 
– диспетчера міського району електричних мереж. 

З прибуттям начальника цивільного захисту - керівника об’єкта 
(НШ ЦЗ) черговий диспетчер доповідає про проведення оповіщення 
керівного складу та командирів формувань цивільного захисту підприємства. 
В подальшому контролює прибуття посадових осіб і відбуття формувань 
цивільного захисту підприємства у район (місце) надзвичайної ситуації.  

Порядок подання доповідей та інформації до управління з питань 
цивільного захиту населення міської ради здійснюється у відповідності до 
вимог Табеля термінових донесень, а при виникненні надзвичайної ситуації – 
негайно. 

Начальник цивільного захисту – керівник об’єкта  з отриманням 
інформації від чергового диспетчерської служби про загрозу або 
виникнення надзвичайної ситуації: 
–  віддає розпорядження черговому диспетчерської служби про проведення 

оповіщення і збору керівного складу та командирів формувань 
цивільного захисту; 

–  заслуховує голову комісії з НС про обстановку, що виникла та аналіз 
подальшого розвитку події, розглядає пропозиції заступників щодо 
попередження загрози виникнення надзвичайної ситуації, а у разі її 
виникнення порядок дій з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації; 
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– віддає розпорядження на збір і приведення у готовність до дій за 
призначенням комісії з питань надзвичайних ситуацій і об’єктової 
евакуаційної комісії; 

– рішенням начальника цивільного захисту - директора об’єкта вводиться в 
дію План дій органів управління та сил цивільного захисту об’єкта у разі 
загрози або виникнення надзвичайної ситуації, віддає попередні 
розпорядження на організацію та проведення рятувальних, евакуаційних 
та інших невідкладних робіт; 

– доповідає начальнику цивільного захисту міста про обстановку, що 
виникла, прийняті рішення та вжиті заходи; 

– доводить до командирів формувань цивільного захисту підприємства 
розпоряджень щодо виконання практичних заходів з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації; 

– послідуючі дії начальника цивільного захисту об’єкта направлені на 
здійснення подальшого систематичного аналізу та оцінки рівня і 
масштабів надзвичайної ситуації, організації постійного управління 
практичними діями формувань з питань проведення рятувальних, 
відновлювальних, евакуаційних та інших невідкладних робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації. 

Голова комісії з об’єкта з отриманням інформації від чергового 
диспетчерської служби про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації: 
– контролює прибуття керівного та командно-начальницького складу 

цивільного захисту підприємства, уточнює завдання командирам 
формувань щодо приведення у готовність до дій за призначенням, 
організовує розвідку району виникнення надзвичайної ситуації, уточнює 
порядок організації зв’язку та надання доповідей; 

– доповідає начальнику цивільного захисту об’єкта про масштаб і наслідки 
надзвичайної ситуації, надає пропозицій щодо проведення практичних 
заходів з її локалізації та ліквідації; 

– доводить розпорядження начальника цивільного захисту на збір і 
приведення у готовність до дій за призначенням комісії з питань 
надзвичайних ситуацій і об’єктової евакуаційної комісії; 

– уточнює обстановку в районі виникнення надзвичайної ситуації, 
заслуховує доповіді від командирів формувань про проведені заходи, 
визначення потреби у залучені додаткових сил і засобів цивільного 
захисту; 

– організовує збір, аналіз і оцінку обстановки, уточнює порядок роботи 
оперативної і робочої груп, затверджує графік цілодобового чергування 
посадових осіб; 

– готує доповідь на засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій про 
обстановку, яка склалася на даний час, можливий розвиток подальших 
подій та пропозиції щодо виконання першочергових рятувальних, 
відновлювальних, евакуаційних та інших невідкладних робіт; 
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– доводить до керівників оперативної та робочої груп, командирів 
формувань рішення комісії з питань надзвичайних ситуацій, визначає і 
ставить завдання на виконання подальших практичних заходів та робіт; 

– організовує взаємодію з органами управління міських спеціалізованих 
служб цивільного захисту, що залучаються до проведення робіт з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

Подальші дії голови комісії з НС підприємства направлені на: 
– організацію збору, аналізу та об’єктивної оцінки рівня і масштабів 

надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру; 
– підтримання постійного управління діями формувань з питань 

проведення рятувальних, відновлювальних, евакуаційних та інших 
невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 

– своєчасне доведення команд, сигналів та розпоряджень начальника 
цивільного захисту підприємства до виконавців; 

– організацію систематичного інформування працівників та населення про 
обстановку та вжиті заходи з питань ліквідації надзвичайної ситуації; 

– організацію взаємодії з органами управління спеціалізованих служб 
цивільного захисту міста. 

 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПОРЯДОК ДІЙ ОПЕРАТИВНОЇ ТА РОБОЧОЇ ГРУП 

Основні завдання оперативної групи: 
– з’ясувати характер, рівень, масштаб та наслідки надзвичайної ситуації, 

спрогнозувати подальший розвиток ситуації, доповісти начальнику 
цивільного захисту (НШ ЦЗ); 

– визначити необхідний склад сил та засобів цивільного захисту для 
проведення робіт щодо локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації; 

– надати пропозиції щодо організації пошукових, рятувальних та 
відновлювальних робіт; 

– визначити обсяг першочергових заходів з організації всебічного 
забезпечення життєдіяльності працюючого персоналу та населення;  

– організація і підтримання взаємодії з структурними підрозділами 
спеціалізованих служб цивільного захисту, які залучені для ліквідації 
надзвичайної ситуації; 

– здійснення контролю за додержанням встановленого режиму в районі 
надзвичайної ситуації. 

 
Робоча група (члени комісії з НС): 
отримавши завдання від начальника цивільного захисту (НШ ЦЗ) 

розгортає робочі місця, отримує необхідні для роботи документи з питань 
цивільного захисту, перевіряє готовність засобів зв’язку та комп’ютерного 
забезпечення.  
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Основні завдання робочої групи: 
– збір, аналіз та оцінка даних реальної обстановки, доповідь начальнику 

цивільного захисту та начальнику штабу цивільного захисту для 
прийняття рішення; 

– оформлення рішення начальника цивільного захисту, розробка проектів 
наказів, розпоряджень, облік та контроль виконання вказівок начальника 
цивільного захисту та начальника штабу цивільного захисту 
підприємства; 

– доведення наказів, команд, розпоряджень та вказівок начальнику 
цивільного захисту та начальнику штабу цивільного захисту до 
виконавців; 

– розгортання пунктів управління (основного та запасного) і організація 
роботи на них; 

– безпосереднє управління діями сил цивільного захисту підприємства при 
проведенні рятувальних, відновлювальних, евакуаційних та інших 
невідкладних робіт; 

– організація комендантської служби та охорони громадського порядку на 
пунктах управління, в районах розміщення евакуйованих, на маршрутах 
висування сил цивільного захисту підприємства та евакуації працюючого 
персоналу; 

– контроль за всебічним забезпеченням формувань цивільного захисту при 
виконані практичних заходів з питань ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації; 

– організація взаємодії між органами управління та силами спеціалізованих 
служб цивільного захисту міста, які залучаються для ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації; 

– підготовка та подання доповідей, донесень та інформації до управління з 
питань цивільного захисту населення міської ради у відповідності до 
вимог Табеля термінових донесень; 

– ведення звітних карт, журналів, інших документів. 
 

СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ  
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ, ПОШУКОВИХ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ З 

ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
Для виконання завдань щодо запобігання та реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на 
підприємстві створюються об’єктові формування цивільного захисту: 
– аварійно-технічна ланка; 
– ланка розвідки та спостереження;  
– ланки пожежегасіння; 
– медична ланка; 
– ланка зв’язку та оповіщення; 
– ланка охорони громадського порядку ; 
– ланка обслуговування захисних споруд; 
– пункт видачі засобів індивідуального захисту; 
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Формування цивільного захисту підприємства укомплектовуються 
особами з числа працюючого персоналу за принципом сумісництва. 

Для проведення заходів (робіт), пов’язаних з рятуванням потерпілих, 
наданням їм першої медичної допомоги, гасінням пожежі, укріпленням або 
обрушенням (у разі необхідності) конструкцій, дегазацією хімічно-
небезпечних речовин планується залучати формування міського 
підпорядкування. 

Міські спеціалізовані служби цивільного захисту:  
– служба оповіщення і зв’язку  
– служба охорони громадського порядку ; 
– медичну службу; 
– служба енергетики та світломаскування . 

Диспетчерські служби спеціалізованих формувань цивільного 
захисту:  
– оперативно-диспетчерську аварійну газову службу ; 
– виробничо-диспетчерську службу об’єкта; 
– аварійно-диспетчерську службу енергетики. 

Аварійно-відновлювальні формування міських підприємств електро- 
газо, - теплопостачання: 
– аварійні бригади служби «104»;  
– аварійні бригади теплокомуненерго; 
– аварійно-рятувальні бригади електротрансу; 
– аварійно-рятувальні бригади управління ЖКГ; 
– аварійну бригаду комунального підприємства по зеленому будівництву і 

благоустрою міста; 
– аварійно-рятувальну бригаду комунального підприємства по 

будівництву, ремонту та експлуатації доріг. 
Наведені вище формування залучаються для проведення заходів 

(робіт) в інтересах підприємства на підставі планів взаємодії, що 
розробляються управлінням з питань цивільного захисту населення міської 
ради і погоджуються з відповідними органами управління цивільного 
захисту. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИЛ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
Успіх сучасної організації заходів із реагування на НС значною мірою 

залежить від всебічного забезпечення сил цивільного захисту 
Всебічне забезпечення сил цивільного захисту полягає в організації і 

здійсненні усіх необхідних заходів, що спрямовуються на мінімізацію 
негативних наслідків НС, зменшення втрат людських життів, створення 
сприятливих умов для успішного виконання поставлених завдань. 

Забезпечення сил цивільного захисту організовується відповідно до 
розпоряджень керівників усіх рівнів, а також штабу з ліквідації наслідків НС 
відповідно до рішення керівника робіт з ліквідації наслідків НС. 

Забезпечення дій сил цивільного захисту та засобів в районі 
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації 
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НС організовується з метою створення умов для успішного виконання 
поставлених завдань. Безпосереднє керівництво забезпеченням дій сил 
цивільного захисту здійснюють начальники відповідних служб та посадові 
особи органів управління відповідно до їх посадових обов'язків. 

Основними видами забезпечення є розвідка, інженерне, радіаційне, 
хімічне, біологічне, гідрометеорологічне, матеріально-технічне та медичне за-
безпечення. 

Розвідка організовується з метою отримання необхідної інформації для 
оцінки обстановки в зоні НС та прийняття рішення на проведення аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації НС. 

При організації розвідки вказуються мета її проведення, райони 
(об'єкти, ділянки) та час ведення розвідки, порядок спостереження і контролю 
за станом навколишнього середовища та змінами обстановки у місцях 
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації 
НС, порядок подачі сигналів та надання донесень. 

Організація розвідки включає: визначення її мети і завдань; 
планування розвідки; формування груп розвідки та їх підготовку до 
виконання завдань за призначенням; збір інформації в зоні НС; передачу 
інформації на пункт управління; узагальнення інформації та її врахування при 
підготовці рішень керівника органу управління (підрозділу). 

Керівник органу управління (підрозділу) під час організації розвідки 
визначає: склад групи розвідки та її керівника, завдання і райони (ділянки, 
об'єкти), строки і порядок ведення розвідки; організацію зв'язку групи з 
пунктом управління, форму та періодичність передачі інформації. 

Інженерне забезпечення вирішує завдання щодо виконання 
спеціальних інженерних робіт, використання засобів механізації робіт, 
обладнання пунктів водопостачання тощо. 

Інженерне забезпечення здійснюється з метою створення необхідних 
умов для своєчасного розташування, розгортання і пересування підрозділів до 
зони НС та місць проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Керівник органу управління (підрозділу) під час організації 
інженерного забезпечення визначає: обсяги, послідовність і строки 
інженерного обладнання зон розташування підрозділів, місць розгортання 
пунктів управління, шляхи пересування підрозділу і характер їх підготовки, 
порядок пропуску техніки через важкі для подолання ділянки місцевості, 
місця та види переправ через водні перешкоди і строки їх готовності, зони та 
строки обладнання пунктів польового водопостачання, кількість особового 
складу, техніки та оснащення для виконання завдань інженерного 
забезпечення, порядок їх використання під час проведення аварійно-ряту-
вальних та інших невідкладних робіт з ліквідації НС. 

Радіаційне, хімічне і біологічне забезпечення здійснюється з метою 
виключення або максимального зниження втрат і створення підрозділам умов 
для виконання поставлених завдань шляхом захисту від хімічного і 
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радіоактивного забруднення та біологічного зараження, захисту населення в 
зоні забруднення шляхом евакуації, укриття у захисних спорудах та 
проведення спеціальної обробки. 

Радіаційне, хімічне і біологічне забезпечення передбачає: радіаційну, 
хімічну та біологічну розвідку, своєчасне використання засобів 
індивідуального і колективного захисту, хімічний і дозиметричний контроль 
особового складу, аварійно-ряту- вального та спеціального спорядження, 
оснащення, техніки та інших матеріальних засобів підрозділів, дегазацію, 
дезактивацію і дезінфекцію ділянок місцевості та об'єктів, санітарну обробку 
людей. 

Керівник органу управління (підрозділу) при організації радіаційного, 
хімічного і біологічного забезпечення визначає: основні завдання при 
проведенні хімічної і радіаційної розвідки, послідовність виконання завдань 
(заходів), порядок проведення спеціальної обробки підрозділів (об'єктів), 
завдання підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту, а також 
особового складу і техніки, виділених для виконання завдань радіаційного, 
хімічного і біологічного забезпечення, послідовність і строки забезпечення 
підрозділів засобами індивідуального і колективного захисту ( порядок 
роботи пункту видачі ЗІЗ). 

Технічне забезпечення передбачає утримання в постійній готовності 
до виконання завдань за призначенням аварійно-рятувальної, пожежно-
рятувальної та спеціальної техніки для реагування на НС, організацію 
проведення її технічного обслуговування і ремонту, а також порядок 
забезпечення запасними частинами та агрегатами. 

Технічне забезпечення полягає в організації та здійсненні комплексу 
заходів, спрямованих на підтримання рівня готовності техніки та оснащення, 
який дозволяє підрозділам виконувати завдання з ліквідації наслідків НС, 
поповнювати запаси технічного майна та експлуатаційних матеріалів, 
своєчасно проводити ремонт техніки та оснащення, що вийшли з ладу. 
Технічне забезпечення передбачає: 
– організацію роботи щодо своєчасного проведення технічного 

обслуговування і ремонту машин та механізмів; 
– постійний контроль за станом і порядком експлуатації техніки та 

оснащення, ретельну підготовку їх до застосування; 
– налагодження системи своєчасного і якісного ремонту техніки, що 

вийшла з ладу як у період підготовки, так і в процесі виконання 
рятувальних та інших невідкладних робіт, її використання після ремонту; 

– евакуацію несправної техніки до ремонтних підрозділів (підприємств); 
створення у встановлених обсягах запасів технічного майна та 
забезпечення ремонтних підрозділів запасними частинами і матеріалами. 
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Керівник органу управління (підрозділу) під час організації 
технічного забезпечення визначає: 
– завдання з технічного забезпечення для аварійно-рятувальних підрозділів 

та підрозділів технічного забезпечення, послідовність їх виконання за 
місцем та часом; 

– режим роботи підрозділів технічного забезпечення; строки, зони, обсяги і 
порядок обслуговування та ремонту техніки; заходи щодо евакуації 
пошкоджених машин та механізмів, які не можуть бути відремонтовані в 
місці проведення робіт; 

– порядок поповнення запасів технічного майна та експлуатаційних 
матеріалів; організацію зв'язку між аварійно-рятувальними підрозділами 
та підрозділами технічного забезпечення. 

Матеріальне забезпечення здійснюється для задоволення поточних 
потреб залучених сил і засобів ДСНС України, визначених для реагування на 
НС у продовольстві, питній воді, технічних засобах, медичному майні, 
спеціальному одязі, пально-мастильних матеріалах. 

Керівник органу управління (підрозділу) при організації 
матеріального забезпечення визначає: 
– завдання підрозділам матеріального забезпечення та послідовність їх 

виконання за місцем та часом; 
– режим роботи підрозділів матеріального забезпечення та порядок 

організації харчування особового складу; 
– строки, зони, обсяги і порядок забезпечення потреб підрозділів та 

поповнення запасів пального, продовольства, майна і матеріалів, 
необхідних для виконання завдань за призначенням; 

– організацію зв'язку між аварійно-рятувальними підрозділами та 
підрозділами матеріального забезпечення. 

Медичне забезпечення полягає в організації та здійсненні комплексу 
заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я особового складу, запобігання 
виникненню та поширенню інфекційних захворювань, своєчасне надання 
домедичної допомоги ураженим і хворим, їх своєчасну евакуацію, лікування 
та якнайшвидше одужання. 

Керівник органу управління (підрозділу) під час організації медичного 
забезпечення визначає: 
– завдання керівникам усіх рівнів та медичному персоналу щодо медичного 

забезпечення дій підрозділів; 
– місце та час розгортання медичного пункту у місцях дій за призначенням 

підрозділу; 
– сили та засоби, які передаються в розпорядження керівника медичногс 

підрозділу для виконання завдань медичного забезпечення. 
Психологічне забезпечення полягає в організації та здійсненні 

комплексу заходів, спрямованих на підтримання у рятувальників високого 
морального стану організованості і непохитної рішучості точно і в строк 
виконати поставлені завдання, мобілізацію рятувальників на організоване 
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висування в зону НС, суворе дотримання дисципліни, успішне проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації НС, 
організацію надання психологічної допомоги постражда лим, боротьбу з 
панікерством. 

Керівник органу управління (підрозділу) при організації 
психологічного забезпечення визначає: 
– завдання керівникам усіх рівнів щодо підтримання постійного контакту 

підлеглими під час виконання завдань, перш за все з особами, котрі 
відчувают емоційну напруженість, невпевненість, врахування настрою 
особового складу пр розподілі завдань, чіткого доведення до підлеглих 
умов обстановки, в яких до їй деться діяти, інформації щодо шкідливих і 
небезпечних факторів, заходів захист та першої допомоги при їх проявах; 

– організацію надання домедичної допомоги особовому складу, який 
отрима травми при виконанні робіт або захворів; 

– порядок проведення заходів щодо нейтралізації чуток, боротьби з 
мародерством, панікою та іншими негативними явищами, надання 
екстреної психологічної допомоги постраждалому внаслідок 
надзвичайної ситуації населенню т персоналу об'єктів. 

Гідрометеорологічне забезпечення. Під час ліквідації наслідків НС 
існує значна залежність дій сил цивільного захисту від погодних умов та 
гідрологічного режиму водних об'єктів. Цим визначаються необхідність і 
важливість гідрометеорологічного забезпечення, яке проводиться на всіх 
рівнях системи метеорологічної служби.  

Керівник органу управління (підрозділу) при організації 
гідрометеорологічного забезпечення визначає: джерела та канали зв'язку для 
отримання інформації про гідрометеорологічну обстановку, порядок 
оповіщення і строки доведення підрозділам про небезпечні погодні явища і 
гідрометеорологічні режими. 

Організація зв'язку передбачає визначення порядку організації зв'язку, 
видів і мереж зв'язку, які використовуватимуться при реагуванні на можливі 
НС. 

Зв'язок є основним засобом, що забезпечує безперервне управління 
підрозділами під час реагування та ліквідації наслідків НС. Система зв'язку 
повинна забезпечувати надійну та своєчасну передачу наказів, розпоряджень, 
команд, сигналів та донесень на всіх етапах дій підрозділів Оперативно-
рятувальної служби цивільного захисту 

Залежно від особливостей і масштабу НС та місцевості, на якій вона 
виникла, визначаються засоби, канали і мережі зв'язку, які необхідно 
використовувати (організовувати) на період ліквідації наслідків НС. 

Для забезпечення управління при переміщенні підрозділів (марш, 
перевезення) та в зоні НС здійснюється нарощування системи зв'язку 
рухомими (мобільними) засобами. 

Для забезпечення зв'язку застосовуються засоби радіо-, дротяного, 
мобільного та супутникового зв'язку. 
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Оперативне забезпечення полягає в організації та здійсненні заходів, 
спрямованих на підвищення ефективності дій сил цивільного захисту щодо 
порятунку людей, надання допомоги постраждалим, недопущення 
збільшення масштабів та мінімізації збитків від НС. 

Керівництво оперативним забезпеченням дій сил цивільного захисту 
покладається на керівника органу управління (підрозділу), а безпосередня 
організація оперативного забезпечення за видами - на відповідних посадових 
осіб органів управління (підрозділів). Заходи оперативного забезпечення, як 
правило, здійснюються силами та засобами самих органів управління та 
підрозділів. 

На підприємствах, організаціях, установах, де чисельність працівників 
не перевищує 50 осіб  за рішенням відповідного територіального органу 
ДСНС України ситуацій розроблюються Інструкції щодо порядку реагування 
на НС. 

Розроблена інструкція не повинна суперечити положенням та вимогам 
Кодексу цивільного захисту України. 

Інструкція розробляється та підписується посадовою особою 
підприємства з питань цивільного захисту, затверджується керівником 
підприємства та доводиться до всіх працівників під підпис. 

Крім Інструкції, на малому підприємстві розробляється План евакуації 
при пожежі або загрозі вибуху. Особливо це важливо для тих об’єктів, на 
території яких може знаходитись значна кількість відвідувачів. 

Деякі конкретні заходи, не відображені в нормативних документах 
підприємства, потребують внесення до посадових інструкцій працівників. 
Крім того, на малому підприємстві необхідно розробляти й доводити до всіх 
працівників Порядок цілодобового оповіщення керівництва та працівників у 
випадку загрози або виникнення надзвичайної ситуації. 

Всі працівники підприємства повинні бути навчені діям, чітко знати 
свої обов’язки та неухильно їх виконувати. Це також стосується адміністрації 
малого підприємства, яка в екстремальній обстановці не може приймати 
помилкові рішення або віддавати необґрунтовані розпорядження. 

Інструкція щодо дій персоналу підприємства при загрозі або 
виникненні надзвичайних ситуацій (типова). 

1. Загальні положення.  
1.1. Типову інструкцію розроблено Українським НДІ цивільного 

захисту відповідно до ст. 130 Кодексу цивільного захисту України. 
1.2. Залежно від існуючої або прогнозованої обстановки на 

підприємстві, в установі, організації, закладі (далі — підприємство) може 
бути встановлено один з трьох режимів функціонування об’єктової ланки 
функціональної або територіальної підсистеми єдиної державної системи 
цивільного захисту: 

– режим повсякденного функціонування; 
– режим підвищеної готовності; 
– режим надзвичайної ситуації. 
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Режими встановлюються органами виконавчої влади, а у окремих 
випадках на території підприємства – його керівником. 

1.3. Усі працівники підприємства, незалежно від займаних посад, 
повинні знати та суворо виконувати вимоги Типової інструкції щодо дій 
персоналу підприємства при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій. 
За невиконання вимог Інструкції персонал підприємства може бути 
притягнутий до адміністративної відповідальності. 

2. Характеристика можливої обстановки в районі підприємства при 
виникненні надзвичайної ситуації. 

У розділі перелічуються можливі джерела потенційної небезпеки на 
території самого підприємства або поблизу нього, додається характеристика 
можливої обстановки при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаної з 
руйнуванням або іншим негативним впливом. 

Відомості про джерела небезпеки та характер їхнього впливу на 
підприємство надають районні державні адміністрації, виконавчі органи 
міських рад. 

3. Порядок оповіщення адміністрації та персоналу про загрозу 
виникнення надзвичайних ситуацій. 

3.1. Оповіщення адміністрації, робітників та службовців підприємства 
щодо надзвичайних ситуацій проводиться за заздалегідь розробленою 
схемою. 

3.2. Адміністрація у неробочий час оповіщається телефоном 
(вказується відповідальний виконавець). Залежно від обстановки 
оповіщається й решта персоналу. 

3.3. У робочий час персонал підприємств оповіщається про 
надзвичайну ситуацію (вказується яким способом). 

3.4. При отриманні інформації про надзвичайну подію вмикають 
сирени, виробничі гудки, що буде означати подання попереджувального 
сигналу «Увага всім», після чого негайно приводяться у готовність радіо- та 
телеприймачі для прийняття повідомлення. 

3.5. Кожний працівник підприємства повинен знати сигнали 
оповіщення цивільного захисту та вміти правильно діяти в умовах загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій. 

4. Порядок укриття персоналу в захисних спорудах цивільного захисту. 
4.1. На випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної із 

загрозою або початком забруднення повітря хімічно небезпечною чи 
радіоактивною речовиною всі працівники підприємства підлягають укриттю в 
захисній споруді цивільного захисту (вказується адреса та приналежність 
споруди). 

4.2. Для термінового укриття працівників у разі забруднення хімічно 
небезпечною речовиною використовуються загерметизовані приміщення 
(вказується адреса), забезпечується перебування у них без подачі повітря 
протягом _____ годин. 
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4.3. При отриманні інформації про радіоактивну небезпеку працівники 
укриваються в приміщенні (вказується приміщення, адреса), яке забезпечує 
захист осіб, що переховуються від ураження іонізуючим випромінюванням 
при радіоактивному зараженні. 

5. Порядок видачі персоналу засобів індивідуального захисту 
5.1. Засоби індивідуального захисту (вказується які) видаються після 

отримання відповідного розпорядження або за рішенням керівника 
підприємства (вказується місце видачі). 

5.2. Працівники, які отримали такі засоби, повинні перевірити їх стан, 
провести підбір та мати постійно при собі або на робочому місті. 

5.3. Протигази переводяться у бойовий стан за командою або 
самостійно, при наявності небезпеки забруднення повітря. 

6. Порядок виділення автотранспорту для проведення евакуації 
6.1. При проведенні термінової евакуації персоналу та відвідувачів з 

небезпечних зон залучається весь наявний службовий, а також особистий 
транспорт працівників підприємства, які повинні надавати його в 
розпорядження адміністрації. 

7. Додержання протиепідемічних заходів при загрозі розповсюдження 
небезпечних інфекційних захворювань. 

7.1. Якщо на території підприємства або поблизу нього виникла 
небезпека розповсюдження особливо небезпечних інфекційних захворювань, 
усі працівники повинні суворо виконувати вимоги санітарно-епідеміологічної 
служби щодо проведення термінової профілактики та імунізації, ізоляції та 
лікування виявлених хворих, дотримуватися режиму із запобігання 
розповсюдженню інфекції. 

7.2. При необхідності працівники, які прибули на роботу, повинні 
проходити санітарну обробку (вказується місце її проведення), дезінфекцію 
або міняти одяг, а водії транспортних засобів — здійснювати спеціальну 
обробку автотранспорту (вказується місце її проведення), а також виконувати 
інші вимоги та заходи, які перешкоджають розповсюдженню особливо 
небезпечних інфекційних захворювань. 

8. Збереження матеріальних цінностей у період загрози та виникнення 
надзвичайних ситуацій. 

8.1. Усі працівники підприємства повинні вжити необхідних заходів 
щодо зберігання матеріальних цінностей при загрозі або виникненні 
надзвичайних ситуацій. 

8.2. Заходи із захисту від надзвичайних ситуацій або з ліквідації їхніх 
наслідків повинні враховувати необхідність попередження або зменшення 
можливих збитків підприємству. 

8.3. Відповідальність за організацію охорони майна підприємства під 
час захисту від надзвичайних ситуацій або ліквідації їхніх наслідків 
покладається на (вказується посада, прізвище). 

9. Особливості дій працівників при деяких надзвичайних ситуаціях. 
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9.1. При загрозі хімічного ураження оповіщаються всі працівники та 
відвідувачі, які знаходяться на території підприємства. 

9.2. Вентиляційні установки та кондиціонери терміново виключаються, 
закриваються вікна, двері, кватирки, приміщення герметизуються. Вихід із 
будівлі й вхід до неї припиняється до особливого розпорядження 
адміністрації. 

9.3. Працівникам видаються засоби індивідуального захисту, 
одночасно вживаються заходи із забезпечення відвідувачів ватно-марлевими 
пов’язками ( відповідно до Постанови КМУ від19 серпня 2002 р. №1200) 

9.4. Відповідальні за забезпечення герметизації приміщень (посада, 
прізвище), за забезпечення працівників та відвідувачів засобами 
індивідуального захисту (посада, прізвище). 

9.5. При виявленні у приміщенні, де укриваються працівники, хімічно 
небезпечної речовини працівники повинні вийти (вказати куди) або з дозволу 
адміністрації залишити зону забруднення. Виходити із зони необхідно тільки 
у засобах індивідуального захисту та рухатися в напрямку, 
перпендикулярному напрямку вітру. 

9.6. При виникненні пожежі на підприємстві всі працівники зобов’язані 
суворо виконувати вимоги Інструкції з пожежної безпеки, евакуацію 
проводити згідно з Планом евакуації. 

9.7. Відповідальність за дотримання заходів пожежної безпеки та 
організацію дій персоналу при загрозі або виникненні пожежі покладається 
на (посада, прізвище). 

9.8. При радіоактивному забрудненні території підприємства або при 
загрозі забруднення всі працівники повинні уважно слідкувати за мовним 
повідомленням управління з питань цивільного захисту населення, яке 
передається по радіо та телебаченню після попереджувального сигналу 
«Увага всім», за інформацією інших засобів масової інформації про 
обстановку в місті та суворо виконувати рекомендації із захисту від 
радіоактивного зараження. 

9.9. Працівник (посада, прізвище) організовує на території 
підприємства контроль за радіаційною обстановкою за допомогою 
побутового дозиметру (називається тип приладу) та постійно інформує про 
результати вимірювань адміністрацію підприємства, управління з питань 
надзвичайних ситуацій. 

9.10. При перевищенні гранично припустимих норм опромінення 
організується облік доз опромінювання. Відповідальний за виконання цього 
заходу (посада, прізвище). 

9.11. Скорочується до мінімуму вхід у будівлю та вихід з неї. Контроль 
за дотриманням режиму поводження й роботи працівників, який дозволяє 
максимально понизити наслідки радіоактивного опромінення, покладається 
на (посада, прізвище). 

9.12. При загрозі або виникненні катастрофічних стихійних лих 
працівник підприємства по розпорядженню адміністрації повинен зупинити 
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виробництво, виконати необхідні протипожежні заходи, відключити від 
електромережі електрообладнання, підготуватися до евакуації або вивезення 
до безпечного місця найбільш цінних матеріальних засобів. 

9.13. Контроль за обстановкою на території підприємства при 
стихійних лихах і за вжитими заходами захисту персоналу покладається на 
(посада, прізвище). 

9.14. Якщо з’явилися постраждалі, їм надається перша медична 
допомога із залученням санітарних дружин або постів підприємства, 
вживаються заходи з госпіталізації постраждалих до медичних закладів. 

9.15. Працівник (посада, прізвище) постійно слідкує за інформацією, 
яку надає управління з питань цивільного захисту населення, про обстановку 
в місті та доводить її до адміністрації й персоналу підприємства. 

9.16. При надходженні анонімної інформації про загрозу на території 
підприємства або поблизу нього терористичного акту працівник, який 
прийняв її, повинен терміново доповісти керівнику підприємства та до 
правоохоронних органів і діяти згідно з розпорядженнями та рекомендаціями. 

                  
Друге навчальне питання: «Об’єктова та локальна система 

оповіщення. Інформування працівників 
щодо розвитку надзвичайної ситуації». 

На випадок виникнення надзвичайної ситуації безпосередньо на 
потенційно-небезпечних підприємствах, за їх рахунок створюються локальні 
або об’єктові системи оповіщення, які мають бути сполученими з 
регіональними системами централізованого оповіщення. 

Локальні системи оповіщення створюються на потенційно небезпечних 
об’єктах, зона ураження від яких, у разі виникнення на них надзвичайних 
ситуацій, досягає заселених територій або інших підприємств, установ, 
організацій. 

До їх складу входять абонентські радіоточки мережі радіомовлення та 
відомчих радіотрансляційних вузлів, вуличні гучномовці, пристрої запуску 
електросирени, система централізованого виклику, магнітофони, магнітні 
стрічки із записаними текстами звернень. 

Локальні системи оповіщення повинні забезпечувати оповіщення: 
– керівників та інших працівників потенційно небезпечного об’єкта; 
– оперативних чергових аварійних служб, відповідних територіальних 

органів ЦЗ, територіальних органів внутрішніх справ по прямих 
телефонах; 

– керівників та інших працівників підприємств, установ (насамперед 
дитячих, навчальних закладів, що знаходяться в межах зони можливого 
ураження) організацій і населення. 

На потенційно небезпечних підприємствах, на яких зона ураження не 
виходить за їх територію, створюються об′єктові системи оповіщення. До їх 
складу входять абонентські радіоточки і вуличні гучномовці державної 
мережі радіомовлення та відомчих радіовузлів, пристрої запуску 
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електросирен та самі електросирени, телефони, включені до системи 
централізованого виклику, та інші технічні засоби (у разі необхідності). 

Об’єктові системи оповіщення повинні забезпечувати оповіщення: 
– керівників та інших працівників підприємства; 
– оперативних чергових аварійних служб відповідних територіальних 

органів ЦЗ, територіальних органів МВС по прямих телефонах. 
Оповіщення керівників та інших працівників потенційно небезпечного 

підприємства, а також керівників та працівників підприємств, установ, 
організацій і населення, яке знаходиться в зоні локальної системи 
оповіщення, здійснює черговий диспетчер або особа, яка виконує його 
обов’язки. Оповіщення працівників підприємств, установ, організацій та 
населення, які знаходяться за межами локальної системи оповіщення, 
покладається на оперативних чергових відповідних територіальних органів 
ЦЗ, для чого можуть залучатися сили та засоби  відповідних органів МВС. З 
метою своєчасного оповіщення і перевірки достовірності прийнятого 
повідомлення (команди) встановлюється прямий телефонний зв’язок 
потенційно небезпечного цеху з черговим диспетчером і керівником 
підприємства, а також чергового диспетчера з оперативним черговим 
відповідного територіального органу ЦЗ, органу МВС за рахунок потенційно 
небезпечного підприємства. 

Готовність системи оповіщення, яка забезпечується шляхом: 
– організації цілодобового чергування в центральному і територіальних 

органах ЦЗ (якщо чергування немає, можуть залучатись відповідні 
чергові служби органів МВС); 

– налагодження прямого телефонного зв’язку чергових служб потенційно-
небезпечних підприємств з черговими службами відповідних 
територіальних органів ЦЗ; 

– завчасної підготовки персоналу чергових служб до дій у надзвичайних 
ситуацій; 

– упровадження автоматизованих систем оповіщення з використанням 
сучасних технологій; 

– якісного експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і 
технічних засобів оповіщення та системи зв’язку. 

Усі місцеві органи виконавчої влади, підприємств, установ і 
організацій незалежно від форм власності і господарювання зобов′язані: 
– забезпечити встановлення електросирен з можливістю централізованого 

запуску (місце визначає орган ЦЗ з урахуванням озвучення території їх 
встановлення); 

– забезпечити встановлення вуличних гучномовців в місцях масового 
скупчення працівників та населення (за погодженням з відповідним 
органом ЦЗ); 

– забезпечити всі виробничі, службові та адміністративні приміщення, а 
також приміщення навчальних і лікувальних закладів 
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радіотрансляційними точками для гарантованого приймання програм 
державного радіомовлення; 

– безперешкодно допускати працівників, які здійснюють експлуатаційно-
технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та 
зв′язку ЦЗ; 

– забороняється відключати радіотрансляційні точки та абонентські лінії 
через які здійснюється запуск електросирен від мережі державного 
радіомовлення, ремонтувати вуличні гучномовці без погодження з 
відповідними органами ЦЗ. 

Для забезпечення роботи систем оповіщення використовуються: 
– місцеві мережі зв′язку; 
– мережі провідного (ефірного) радіомовлення та телебачення (канали 

звукового супроводження); 
– постійно діючі мережі радіозв′язку; 
– електросирени і технічні засоби оповіщення.  

Головний спосіб оповіщення населення про дії при виникненні 
надзвичайних ситуацій - це передача повідомлення по мережі провідного 
мовлення (через квартирні і зовнішні гучномовці), а також через місцеві 
радіомовні станції і телебачення. Для привернення уваги населення в 
екстремальних випадках перед передачею інформації включаються сирени, а 
також інші сигнальні засоби, що означає доведення сигналу оповіщення 
“УВАГА ВСІМ!”. 

 Почувши такий сигнал, негайно увімкніть гучномовець, радіоприймач 
або телевізор і слухайте повідомлення управління (відділу) з питань 
цивільного захисту населення області (міста або сільського району). 

На кожний випадок надзвичайних ситуацій управлінням (відділом) з 
питань цивільного захисту населення області (міста або сільського району) 
готуються приблизні варіанти повідомлень, які потім, з урахуванням 
конкретних подій, корегуються. 

Інформація передається протягом 3-х хвилин після подачі звукових 
сигналів (сирени, гудки і т.д.). 

Повідомлення управління (відділу) з питань НС включає: місце і час 
виникнення надзвичайної ситуації; розміри та масштаби надзвичайної 
ситуації; час початку та тривалість дії факторів ураження; територія (райони, 
масиви, вулиці, будинки і т.д.), яка потрапляє в осередки (зони) ураження; 
порядок дій при надзвичайних ситуаціях; інша інформація. 

СИГНАЛИ ОПОВІЩЕННЯ. 
Оповіщення на воєнний час про загрозу застосування противником 

зброї масового ураження або виникнення надзвичайної ситуації 
здійснюється за сигналами: 

 ракетна і авіаційна небезпека – повітряна тривога; 
 радіаційне зараження              – радіаційне зараження; 
 хімічне зараження                   – хімічне зараження; 
 біологічне зараження              – біологічне зараження. 
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Оповіщення у мирний час про загрозу та виникнення надзвичайних 
ситуацій здійснюється за повідомленнями: 

 у разі аварії на АЕС; 
 у разі аварії на хімічно-небезпечному об′єкті; 
 у разі можливого землетрусу; 
 у разі повені; 
 у разі урагану та інших НС. 

 
ВАРІАНТИ ПОВІДОМЛЕНЬ УПРАВЛІННЯ (ВІДДІЛУ) З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
При аварії на хімічно небезпечному суб'єкті господарювання: 
“УВАГА! Говорить управління (відділ) з питань цивільного захисту 

населення ... області (міста обласного підпорядкування, району) 
ГРОМАДЯНИ! Сьогодні ... (дата, місяць і час) трапилася аварія 

на........(назва об'єкту) з викидом в повітря    .(назва СДОР) - сильнодіючої 
отруйної речовини. Хмара зараженого повітря поширюється у..... (такому-то) 
напрямку з швидкістю ...... км/г і досягне ...... (міст, районів, населених 
пунктів) через.. ... (хв. год.). В зону хімічного зараження потрапляють:....... 
(іде перерахування міст і населених пунктів, районів). 

Жителям ... (міст, населених пунктів) із приміщень не виходити, 
зачинити вікна, двері, здійснити герметизацію квартир (будинків). У 
підвалах, нижніх поверхах не ховатися, тому що хлор важчий за повітря і 
затікатиме у низинні місця та підвальні приміщення. 

Жителям...... (міст, населених пунктів) негайно залишити квартири 
(будинки), об'єкти господарської діяльності за планом евакуації і виходити у 
... райони (такі-то). 

Всім громадянам надіти засоби індивідуального захисту: 
цивільні протигази усіх типів, дитячі протигази, камери захисні дитячі, 

а при їх відсутності - ватно-марлеву пов'язку або рушник, попередньо змочені 
водою або 2 % розчином питної соди. 

Повідомте про це сусідів. Слухайте наступні наші повідомлення. У 
подальшому дійте у відповідності з вказівками управління (відділу) з питань 
цивільного захисту населення ... області (міста обласного підпорядкування, 
району)”. 

При аварії на радіаційно небезпечному суб'єкті господарювання: 
“УВАГА! Говорить управління (відділ) з питань цивільного захисту 

населення області (міста, району). 
ГРОМАДЯНИ! Сьогодні ... (дата, місяць і час) трапилася аварія на ...... 

(назва) атомній електростанції з викидом в повітря радіоактивних речовин. 
Хмара радіоактивного повітря поширюється у ... (такому-то) напрямку з 
швидкістю ... км/г і досягне: ... (міст і районів) через ... (хв. год.). В зону 
можливого випадання радіоактивних опадів потрапляють ... (іде 
перерахування міст, населених пунктів, районів). 
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Жителям ... (міст, населених пунктів, районів із приміщень не 
виходити, зачинити вікна, двері, здійснити герметизацію квартир (будинків) 
та місць утримання сільськогосподарських тварин. Пам'ятайте, що підвальні, 
заглиблені і загерметизовані приміщення є надійним місцем укриття від 
радіоактивних опадів. 

Всім громадянам прийняти йодистий препарат та привести у 
готовність засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри і постійно 
тримати їх при собі. По нашій команді або при необхідності одягніть їх. При 
собі майте плівкові (полімерні) накидки, плащі або куртки. 

Повідомте про це сусідів. Слухайте наступні наші повідомлення, У 
подальшому дійте у відповідності з вказівками управління (відділу) з питань 
цивільного захисту населення..... області (міста обласного підпорядкування, 
району)." 

При загрозі повені (катастрофічного затоплення) на території 
області (міста обласного підпорядкування, району) 

“УВАГА! Говорить управління (відділ) з питань цивільного захисту 
населення ... області (міста обласного значення, району). 

ГРОМАДЯНИ! Сьогодні ... (дата, місяць і час) внаслідок злив вийшли 
із русел: ... (вказати які) річки , що може привести до затоплення частини 
території: … (міст, населених пунктів, районів) ... області. 

Населенню, що проживає на території ... (міст, населених пунктів, 
районів) області перенести необхідні речі на горища, верхні поверхи, 
підготувати необхідний одяг і взуття, зібрати продукти харчування. Перед 
виходом вимкнути електроенергію, газ і самим вийти в безпечні райони ... 
(перерахувати). Там пройти реєстрацію на збірних евакопунктах ... (вказати 
адресу). 

Якщо ви не змогли залишити зону катастрофічного затоплення, 
підготуйте підручні плаваючі засоби та підніміться на верхні поверхи 
будинків і споруд. 

Про отриману інформацію сповістіть сусідів, надайте допомогу старим 
і хворим. За будь-яких обставин не втрачайте самовладання, не піддавайтесь 
паніці. 

Слухайте наступні ваші повідомлення. У подальшому дійте у 
відповідності з вказівками управління (відділу) з питань цивільного захисту 
населення ... області (міста обласного підпорядкування, району) і чекайте на 
допомогу аварійно-рятувальних сил. 

Повідомлення будуть залежати від екстремальних умов, розмірів, 
тривалості та масштабів можливих наслідків надзвичайних ситуацій, ступеню 
небезпеки факторів ураження для населення області (міста, району) та стану 
рятувальних і невідкладних аварійних відновлювальних робіт. 

Кожний громадянин повинен знати телефони органу управління з 
питань цивільного захисту населення і аварійно-рятувальних сил району 
(міста обласного значення) 
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 Громадянин, який знаходиться на роботі, повинен виконувати всі 
розпорядження органу управління цивільного захисту суб'єкта 
господарювання, а при знаходженні вдома: 
– тримати вдома постійно включеними радіоприймачі, телевізори для того, 

щоб слухати розпорядження і вказівки органів виконавчої влади, 
управлінь (відділів) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту населення; 

– привести в готовність індивідуальні засоби захисту органів дихання і 
шкіри, при їх відсутності приготувати найпростіші засоби (повсякденний 
одяг, взуття, ватно-марлеві пов'язки, плівку тощо); 

– постійно тримати при собі засоби індивідуального захисту; 
– підготувати аптечку АІ-2 або її аналоги, при їх відсутності автомобільну 

або домашню аптечку” перев'язувальний бинт, вату, марлю, 
протихімічний пакет, антибіотики, засоби йодної і засоби профілактики 
проти інфекції; 

– провести у квартирі (домі) протипожежні профілактичні заходи, 
підвищити захисні властивості квартири (дому) від радіоактивних 
речовин (провести додаткову герметизацію); 

– захистити продукти харчування і води від радіоактивного та хімічного 
зараження (покласти їх в холодильник, завернути в пергамент, плівку, 
пакети), використати герметичний посуд (термоси, банки, бідони, 
каністри тощо); 

– знати (уточнити) місце найближчого сховища або укриття, де   можна 
укритися. При їх відсутності приступити до пристосування під укриття 
підвалу (погребу) і до будівництва укриття найпростішого типу; 

– при об'явленні відселення (евакуації) швидко підготуватися до неї 
(уточнити при необхідності місце збірного евакуаційного пункту). 

 
ПІДСУМКИ 

   Необхідно підкреслити ще раз, що затрати на ліквідацію наслідків 
надзвичайних ситуацій не зрівнянні з витратами для організації навчання. 
Адже життя людині ніякими коштами не повернеш. 

Однією з важливих ланок в системі заходів із запобігання і реагування 
на надзвичайні ситуації є підготовка персоналу суб’єктів господарювання. 

При навчанні особлива увага повинна звертатися на вироблення умінь 
керівників по підтриманню підпорядкованих формувань, служб у готовності 
до їх застосування, організації виконання завдань за призначенням, 
управління ними при проведені аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт. 

Тому успішне виконання заходів   захисту визначених в планах 
реагування на НС в значній мірі залежить від рівня підготовки керівного 
складу, штабів, служб, командно-начальницького і усього особового складу 
формувань цивільного захисту. 
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ТЕМА 11. «Тренінги необхідних дій в умовах НС проводяться 
під час курсового або індивідуального навчання 
шляхом виконання індивідуальних завдань або 
групових занять з метою формування та/або 
відпрацювання умінь та навичок користування 
засобами індивідуального захисту та засобами 
пожежогасіння, дотримання правил поведінки під 
час проведення евакуації, проведення серцево-
легеневої реанімації та інших способів надання 
першої допомоги потерпілим”. 

  
Тренінг -  форма  навчального  заняття,  покликана підібрати,  

закріпити,  зробити звичними прийоми і способи дій, які є найбільш  
виграшними  при  даних  індивідуальних  особливостях і корисні для  
ефективного виконання завдань або функцій. 

Тип тренінгу  визначається  його  цільовим спрямуванням.  При  
відпрацюванні навчальних  питань  за  програмами  постійно  діючих  
семінарів  використовуються  переважно відео та індивідуальні типи  
тренінгів. 

Індивідуальний тренінг   направлений   на   відпрацювання   і  
закріплення слухачами нормативів,  індивідуальних дій  і  навичок.  
Такий  тип  тренінгу  проводиться у групах до 5 осіб на спеціально  
обладнаних місцях натурної дільниці.  

Відеотренінг будується  на  показі  готових  відеоматеріалів,  
навчальних елементів натурної дільниці  курсів,  об'єктів  базових  
підприємств,  установ,  організацій,  закріплених  за  курсами,  і  
застосовується з метою інформування слухачів,  розвитку їх умінь і  
навичок,    осмислення    (рефлексії)    переглянутого    досвіду.  

Тренінги є антитезою пасивності. Вони є дієвими і повинні навчити 
активності, заохотити до неї – отже, самі повинні уникати ситуації, в якій 
учасники тренінгу є пасивними в той час, як повинні бути активними, 
розв’язувати проблеми та діяти. 

Всі психологічні та педагогічні дослідження стверджують, що після 
пасивної участі в процесі навчання досить швидко не залишається навіть 
сліду. Точно підраховано, що після чудово підготовленої і прекрасно 
прочитаної лекції уважний слухач здатен відтворити 70 % інформації через 
три години, а 10% – через три дні. Створено також таблицю 
запам’ятовування, звідки виявилось, що запам’ятовуємо: 
– 10% того, що прочитаємо; 
– 20% того, що почуємо; 
– 30% того, що побачимо; 
– 50% того, що побачимо та почуємо; 
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– 80% того, що скажемо; 
– і 90% того, що виразимо в дії. 

Є старе китайське прислів’я: чую і забуваю, бачу і пам’ятаю, роблю і 
розумію. Отже, інтерактивні методи полягають у залучанні до дії, створенні 
ситуації переживання та випробування, що сприяє глибшому проникненню в 
зміст та кращому запам’ятовуванню. 

Тренінг, так само, як і будь-яке навчальне заняття, має певну мету. 
Цілями проведення тренінгів можуть бути:  
– інформування та набуття учасниками тренінгу нових професійних 

навичок та умінь; 
– формування навичок співпраці, засад толерантності шляхом визначення 

межі власної терпимості та поваги до прав і свобод інших людей; 
– формування навичок аналізу першоджерел і дефініцій; 
– формування навичок логічного мислення, аналізу, вибору і презентації 

інформації або проблематики; 
– опанування новими технологіями в професійній діяльності, сфері; 
– зменшення чогось небажаного (проявів моделей соціальне неприйнятної 

поведінки, стилю неефективного спілкування, особливостей реагування 
тощо); 

– зміна стереотипів, поглядів на проблему, процес навчання, аби 
усвідомити його переваги та зрозуміти, що він може надавати наснагу та 
задоволення; 

– підвищення здатності учасників щодо позитивного ставлення як до себе 
так і до життя; 

– пошук ефективних шляхів розв'язання поставлених проблем завдяки 
об'єднанню в тренінговій роботі спеціалістів, які мають різний фах; 
представників різних відомств, які впливають на розв'язання цих 
проблем; 

– активізація слухачів щодо розв'язання актуальних проблем; 
– розвиток ассертивної поведінки. 

Індивідуальний тренінг   направлений   на   відпрацювання   і  
закріплення слухачами нормативів,  індивідуальних дій  і  навичок.  
Такий  тип  тренінгу  проводиться у групах до 5 осіб на спеціально  
обладнаних місцях натурної дільниці. 

Індивідуальний тренінг   Найбільшого поширення у тренінг-навчанні 
набули різноманітні методи роботи малих груп. Успішна групова робота 
здійснюється за таких умов: 

• В групу має входити 3-5 чол. 
• Кожного разу потрібно визначати цілі роботи і контролювати їх 

досягнення 
• Група вибирає організатора, який спрямовує усіх на виконання 

завдання та розподіляє доручення в групі 
• Учасники мають виявляти увагу і терпіння до своїх колег для 

повноцінного обміну думками та ефективного виконання завдання. 
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Під час тренінгу неодмінно виникає багато побічних тем для 
обговорення, і кожна з них виявляється більш чи менш привабливою для 
учасників. Проте їх опрацювання слугуватиме іншим цілям. Тим часом 
термін заняття спливатиме, і обов’язкові питання можуть залишитися не 
розглянутими. Тож саме завчасно складений план допоможе дотримуватися 
обраної теми та дістатися бажаної мети. 

 
ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ПЛАНУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ 

 
Частина Завдання Вправи Тривалість 

Вступна Створення сприятливого 
психологічного простору. 
Вироблення, прийняття 
засвоєння правил роботи 
групи. Налагодження прямого 
та зворотного зв’язків 
«учасник-група» та «група-
учасник». Створення ситуації 
рефлексії. 

Знайомство. 
Правила. Розминка. 
Очікування. 
Вправи на 
рефлексію.  

До 15 хв. для тренінга 
тривалістю 1,5-3 год. 
До 30 хв. для тренінгів 
тривалістю 6-8 год. 

Основна Оцінка рівня 
поінформованості щодо 
проблематики. Актуалізація 
проблеми та конкретних 
завдань для її розв’язання. 
Надання інформації, засвоєння 
знань.Формування умінь, 
навичок, розвиток здатностей. 
Підведення підсумків щодо 
змісту роботи. 

Інтерактивні 
техніки. Вправи на 
оцінку групових 
процесів, стану 
розвитку групи. 

Розраховується як різниця 
загального часу тренінгу та 
часу, потрібного для 
проведення вступної та 
заключної частин разом. 

Заключна Підведення підсумків щодо 
процесу роботи. Оцінка 
отриманого досвіду. 
Налаштування учасників на 
атмосферу звичайного життя 

Вправи на 
рефлексію та 
відновлення сил 
учасників. 
Прощання. 

До 15 хв. для тренінга 
тривалістю 1,5-3 год. 
До 30 хв. для тренінгів 
тривалістю 6-8 год. 

Цей метод має метою посилення взаємодії учасників, згуртованості, 
створення «ситуативних» умов при  рятуванні потерпілих . 

Цікавим і досить складним методом є індивідуальні заняття. Така 
робота передбачає наявність певної кількості мат.засобів у висвітленні 
певного питання. Учасники, які мають брати участь, повинні глибоко 
володіти практичними навиками, вміти поставити питання та коригувати 
співрозмовника. Респонденти повинні детально знати матеріал, вміти 
висвітлити свою позицію, аргументувати та відстоювати її. 

За своєю суттю усі ці методи мають практичний характер поєднаний з 
теоретичними знаннями .  

Близький до роботи  індивідуальний метод  – учасникам пропонується 
виконати визначені практичні завдання з обговоренням дій учасника. 

Робота в парах найбільш використовуваний метод навчання учасників 
тренінгу. Для її ефективного проведення головною умовою має бути предмет 
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взаємодії, бажано продуктивного, діяльнісного характеру: не просто 
«оглянути» відеофільм „прочитати текст  чи „розв'язати задачу, а, можливо, 
скласти схему роботи працівників на своєму підприємстві, представити 
типовий професійний діалог, виробничу сценку тощо. На завершення роботи 
її результати мають бути представлені й використані на наступних етапах 
тренінгу. 

Робочі місця для учасників у приміщенні можуть бути розташовані по-
різному, але доцільно уникати «аудиторного» та «шкільного» стилів. Добре, 
коли стільці для учасників розташовуються півколом - це сприяє створенню 
неформальної атмосфери, забезпечує можливість кожному бачити всіх 
учасників тренінгу, підкреслює рівнозначність позицій усіх учасників. Це 
сприяє створенню атмосфери відкритості, настрою, розвитку довіри, уваги, 
пізнавального та особистісного інтересу, сприймання учасників одного до 
одного. 

Головне, що забезпечує сприятливу атмосферу для навчання у 
тренінговій групі, - це правила, яких має дотримуватися кожний учасник. 

Чим більше часу витрачено викладачем  на підготовку тренінгу, тим 
ефективнішим буде процес навчання, тим більш змістовною і корисною 
виявиться надана учасникам інформація. Готуватися до проведення тренінгу 
доцільно у сім послідовні етапи - визначити зміст роботи, скласти загальний 
план проведення занять, детально опрацювати процес ведення тренінгу 
відповідно до його структури (передбачити, які дії, вправи тощо 
виконуватимуться у відповідній частині заняття). 

Перший етап підготовки - опрацювання змісту тренінгу. Скласти чітке 
уявлення щодо змісту майбутнього тренінгу викладачу допомагає 
опрацювання семи важливих питань, які спочатку можна зафіксувати на 
чернетках. 

По-перше, слід записати мету тренінгу, тобто те, чого хоче досягти  
викладачу за підсумками усієї роботи, враховуючи потреби учасників. 

По-друге, слід уявляти попередній досвід та рівень знань учасників 
тренінгу. Це дає можливість не лише надати учасникам нову для них 
інформацію, а й передбачити можливе зіткнення поглядів, яке створюватиме 
доцільну напругу, що слугуватиме розвитку групової динаміки. 

По-третє, слід чітко уявляти очікувані результати тренінгу, тобто те, 
що учасники мають усвідомити або чому навчитися в ході роботи. Тренер 
коротко занотовує, що зміниться для учасників після проведення тренінгу, 
формулюючи свої записи так, щоб зрозуміти потенціал для змін. 

Четверте - яким має бути зміст тренінгу, тобто про що учасникам 
необхідно дізнатися в процесі навчання. В інших книгах цієї серії навчальних 
матеріалів презентовані різні теми з проблеми формування здорового способу 
життя молоді. Вони являють собою той зміст, який викладатиметься на 
тренінгах з тієї чи іншої тематики. Викладач має опанувати цими матеріалами 
у повному обсязі, але плануючи конкретний тренінг, матиме проблему 
відбору змістовних матеріалів. Адже їх обсяг досить значний, і обмеження 
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часу тренінгу зазвичай робить неможливим надання всієї відомої інформації. 
Тому, розробляючи записи щодо змісту певного тренінгу, викладачу доцільно 
керуватися добрим правилом: запитати себе, про що слухачам абсолютно 
необхідно дізнатися у зв'язку з даною темою; що було б корисним, але не 
абсолютно необхідним; про що учасникам було б бажано дізнатися, якби часу 
було вдосталь. Розподіливши згідно з цим принципом зміст  кожної теми на 
три блоки,  викладач розробляє змістовні матеріали до конкретного тренінгу, 
і використовує їх залежно від ліміту часу, який виявиться на практиці. 

Отже, по-п'яте, потрібно точно знати тривалість тренінгового курсу 
(півдня, два дні, тиждень тощо). Знання відведеного часу допомагає 
визначити пріоритети матеріалів змісту тренінгу, певною мірою визначає 
методи навчання (різні методи потребують різного часу), дає можливість 
раціонально спланувати тренінг, забезпечуючи достатньо часу на відео 
тренінг та  індивідуальні вправи, викладання змісту, обговорення роботи, 
запитання учасників тощо. 

Шосте, то необхідно зафіксувати викладачу , готуючись до роботи, - це 
методи, які застосовуватимуться в ході навчання. Змісту матеріалів, рівня 
підготовки і характеру взаємин в аудиторії, технічних умов приміщення та 
обладнання, наявності та якості наочних матеріалів - загалом багатьох 
чинників, знання й уміння враховувати та ефективно використовувати які 
становить невід'ємну частину майстерності викладача. 

Насамкінець  викладачу слід уважно ознайомитись з майбутнім місцем 
проведення тренінгу: передбачити, як можна змінити розташування столів та 
стільців; де зможуть працювати малі групи; де можна організувати короткі 
перерви; визначити розташування точок електроживлення апаратури, потребу 
в електричних подовжувачах; рівень шуму у приміщенні, можливості 
регулювання температури і чистоти повітря тощо - загалом вирішити низку 
технічних і господарських питань, від яких суттєво залежить успіх тренінгу. 

 
ВІДЕОТРЕНІНГ ПРОВОДИТЬСЯ З ОДНІЄЮ НАВЧАЛЬНОЮ ГРУПОЮ. 

ВІДЕО-ТРЕНІНГ 
Такий метод роботи ефективно доповнює та підкріплює сприймання 

нової інформації та її аналіз. Зазвичай він використовується після усного 
виступу викладача, у якому подано суть та основні положення теми. 
Фрагменти відеозапису також можуть слугувати як ілюстрації у ході міні-
лекції. У кожному разі їх тривалість має бути близько 3-5 хв. 
 

Виняткову ефективність має формування нового досвіду слухачів за 
допомогою відеозаписів. Використання цього способу може здійснюватися за 
таким алгоритмом: 

Відео-тренінг зазвичай включає 15-20 осіб. Така кількість людей 
дозволяє оптимально використати час та ефективно навчати людей. 

Тренінгові заняття можуть бути різної тривалості: від 1,5-3-х годин (2-4 
академічні години, тривалістю 45 хвилин кожна) до декількох днів поспіль. 
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За тривалістю найбільш вдалою формою групової роботи є марафон, тобто 
проведення занять тривалістю 6-8 годин щоденно протягом кількох днів. За 
такої форми роботи передбачається велика обідня перерва (не менше години) 
та дві перерви по 15-20 хвилин через кожні 1,5-2 години роботи. Вважається, 
що такої тривалості перерви достатньо для відновлення сил учасників. 

 
ПІДГОТОВКА. 

Викладач визначає головний елемент досвіду (компетентності), що має 
бути покладений в основу тренінг-заняття. Зазвичай це вміння, які 
справляють визначальний вплив на результати професійної діяльності, 
наприклад: ефективні (емоційні) прояви поведінки в екстремальних чи 
стресових ситуаціях, на окремих етапах рятувальних робіт. 

При підготовці, викладач перевіряє особливості роботи відеоапаратури, 
умови її використання в аудиторії. Головна вимога при цьому – техніка має 
спрацьовувати миттєво, щоб не стати окремим об'єктом спостереження 
слухачів. 

1-й крок. На початку заняття викладач робить вступ до теми, пояснює 
основні положення (наприклад, проведення серцево-легеневої реанімації  ), 
демонструє відео-фрагмент, підкреслює значення, важливість певних умінь 
для якісного виконання професійних обов'язків, пропонує учасникам 
виконати імітацію сюжету в ролях, надає трохи часу (не більше 5 хв.) для 
індивідуальної роботи. 

2-й крок. Після короткої самопідготовки, або роботи в парах учасники 
демонструють «сценку»(наприклад, порядок роботи з демеркурізації) на 
основі власного сюжету. Кожна постановка триває 2-3 хв. і записується на 
відео. Бажано, щоб усі учасники показали свій варіант сюжету. 

3-й крок. Після невеликої перерви (10 хв.) учасникам пропонується 
переглянути записи. Викладач запрошує спочатку «слухачів - акторів» 
висловити свої враження від своєї гри. Потім інші учасники аналізують і 
коментують сюжети в контексті поставленого завдання з теми. 

Підсумки. На завершення заняття викладач спонукає усіх учасників 
зробити записи у своїх робочих зошитах у формі «рекомендацій ». Це 
власний висновок кожного. За бажанням слухачі можуть їх прочитати вголос 
для інших. 

Підсумовуючи викладену інформацію щодо того, як розуміти тренінг 
та його атрибути, можна так. Тренінг – це: 
– група, яка допомагає стати кожному її учаснику більш компетентним; 
– процес, під час якого учасники вступають у взаємодію; 
– процес, у центрі якого є проблема та її розуміння учасниками групи, а не 

компетентність ведучого щодо зазначеної проблеми; 
– навчання, під час якого активність учасників вища, ніж активність 

ведучого; 
– навчання, яке дає учасникам задоволення, активізує їх, стимулює інтерес 

до пізнання; 
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– навчання, результат якого досягається у взаємодії всіх учасників 
тренінгу; 

– відкриття учасниками в собі нових можливостей, відчуття того, що вони 
знають та вміють більше, ніж до цих пір думали про себе; 

– можливість відкриття інших людей, навчання через взаємодію з ними, 
розуміння того, на що здатні люди, від яких раніше не очікувалося нічого 
цікавого; 

– можливість у безпечних, з одного боку, трохи штучних, а з іншого - 
наближених до реальності умовах взаємодії з іншими людьми досягти 
бажаних змін. 
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ТЕМА 12. «Методичні рекомендації організації і проведення 
тренувань з  питань цивільного захисту, 
протипожежних та протиаварійних тренувань”. 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

 
1.1.  Тренування з питань цивільного захисту є формою практичної 

підготовки працівників, зокрема керівного складу та фахівців, діяльність яких 
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, 
що визначає в цілому готовність підприємств, установ та організацій до 
реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації 
наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на 
особливий період. 

1.2. Спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту 
проводяться у робочий час за рахунок коштів роботодавця та залежно від 
складу учасників поділяються на: 
– спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту; 
– спеціальні об’єктові тренування спеціалізованих служб і формувань 

цивільного захисту; 
– протипожежні та протиаварійні об’єктові тренування. 

1.3. Графіки з підготовки та проведення спеціальних об’єктових 
навчань і тренувань з питань цивільного захисту (додаток 1) щороку 
затверджуються керівниками підприємств, установ, організацій після 
попереднього погодження  
з виконавчими органами міських (районних у місті) рад, районними 
(міськими) держадміністраціями та територіальними органами ДСНС 
України.  

 
1.4. На підставі таких графіків: 

– виконавчими органами міських (районних у місті) рад, районними 
(міськими) держадміністраціями затверджуються плани-графіки 
практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких 
пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, на 
підприємствах, в установах, організаціях; 

– територіальними курсами, навчально-методичними центрами цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності здійснюється методичний супровід 
підприємств, установ, організацій, що проводять спеціальні об’єктові 
навчання і тренування з питань цивільного захисту; 

– ДСНС України та її територіальними органами здійснюється контроль за 
періодичністю проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з 
питань цивільного захисту та ведеться їх облік. 
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1.5. Спеціальні об’єктові тренування за своїм призначенням можуть 
бути плановими, експериментальними та показовими. 

Планові  тренування завершують певний період об’єктової підготовки 
працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.  

Експериментальні тренування передбачають пошук або випробування і 
освоєння найбільш ефективних способів захисту персоналу, підвищення 
стійкості функціонування об’єкта в умовах надзвичайних ситуацій, прийомів 
проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 

Показові  тренування проводяться з метою вироблення єдності поглядів 
на організацію і методику проведення навчань, показу зразкових і найбільш 
доцільних дій його учасників при вирішенні покладених на них завдань. 

1.6. Спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту 
передбачають підготовчий період, періоди проведення навчання та розбору 
його результатів. До загальних заходів підготовчого періоду тренування 
відноситься: 
– добір з числа керівного складу та фахівців, які організовують і 

здійснюють заходи цивільного захисту, керівництва і посередників за 
тренуванням та організація їх підготовки; 

– розробку та затвердження в установленому порядку навчально-
методичної документації та кошторису витрат на підготовку та 
проведення  тренування; 

– підготовку навчальних місць, містечок та натурних дільниць з 
відпрацювання практичних заходів; 

– оцінку готовності персоналу, який залучається на навчання, засобів 
імітації, системи управління та оповіщення. 

         1.7. Відповідальність за організацію та проведення таких тренувань 
покладається на керівників підприємств, установ, організацій. 

Особи, які беруть участь у  тренуваннях, зобов’язані дотримуватися 
вимог безпеки, правил експлуатації обладнання та вимог виробничих 
інструкцій. 

 
ІІ. СПЕЦІАЛЬНІ ОБ’ЄКТОВІ ТРЕНУВАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ І 

ФОРМУВАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
2.1. Спеціальні об’єктові тренування спеціалізованих служб і 

формувань цивільного захисту, протипожежні та протиаварійні тренування 
сприяють всебічній підготовці підприємств, установ, організацій до 
підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного 
захисту. 

Такі тренування, крім років, коли на підприємствах, в установах і 
організаціях проводяться спеціальні об’єктові навчання з питань цивільного 
захисту, плануються і проводяться підприємствами, установами, 
організаціями щороку. 
        2.2. Спеціальні об’єктові тренування спеціалізованих служб і формувань 
цивільного захисту проводяться з метою набуття працівниками, які входять 
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до їх складу, навичок з виконання спеціальних робіт і заходів за умов 
надзвичайних ситуацій, пожеж, формування їх здатності до колективних дій, 
а також перевірки в цілому готовності спеціалізованих служб і формувань, 
добровільних пожежних дружин (команд) до дій за призначенням. 

2.3. Тренування проводяться щороку тривалістю до 8 годин 
керівниками спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту. 

Для підготовки і проведення тренування його керівником 
розробляється план-календар тренування, що за погодженням зі штатним 
(позаштатним) працівником з питань цивільного захисту підприємства, 
установи, організації затверджується головою об’єктової комісії з 
надзвичайних ситуацій. 

Планом-календарем визначається загальна послідовність проведення 
тренування, до нього додаються тактичні завдання формуванням зі схемою 
практичного виконання робіт. 

2.4. Кожному тренуванню передує вивчення тими, хто навчається, 
відповідних тем програми спеціальної підготовки працівників, які входять до 
складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту. 

Під час тренування відпрацьовуються навчальні вправи щодо прийомів 
і способів дій за призначенням, нормативи із застосування засобів цивільного 
захисту, а також здійснюється практичне виконання робіт. 

2.5. Тренування зі спеціалізованими службами і формуваннями 
цивільного захисту для досягнення злагодженості у діях можуть проводитись 
як спільні (одночасно зі всіма працівниками, які входять до складу декількох 
спеціалізованих служб і формувань).  

Спільні тренування проводяться на пунктах управління підприємств, 
установ, організацій, обладнаних засобами управління і зв’язку та на 
місцевості на фоні змодельованої обстановки, яка безперервно розвивається.  

Керівником спільного навчання призначається особа, на яку, у разі 
надзвичайної ситуації, покладаються функції керівника робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації, функції штабу керівництва тренуванням 
покладаються на призначений ним штаб з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації. 

План проведення спільного тренування затверджується керівником 
підприємства, установи, організації. 
        2.6. У вищих навчальних закладах, а також на підприємствах, в 
установах, організаціях з чисельністю працюючих менше 50 осіб з метою 
комплексного відпрацювання заходів, передбачених інструкціями щодо дій 
персоналу у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, замість 
спеціального об’єктового навчання щороку тривалістю до 8 годин 
проводиться об’єктове тренування з питань цивільного захисту. 

Тренування з учасниками навчально-виховного процесу за 
надзвичайних ситуацій та дій при виникненні пожеж у дошкільних, 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах проводяться 
як Тиждень безпеки дитини та День цивільного захисту.  
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        2.7. Підготовка та проведення такого тренування здійснюється особисто 
керівником навчального закладу, підприємства, установи, організації на 
підставі виданого ним наказу, до участі у тренуванні залучаються усі 
працівники навчального закладу, підприємства, установи, організації. 
Залучення студентів, учнів та дітей до відпрацювання навчальних питань, які 
потребують їх участі (заповнення захисної споруди, евакуація тощо), 
проводиться у найбільш зручний для навчального закладу час. 

Для підготовки тренування та контролю за діями тих, хто навчається, 
призначається штаб керівництва тренуванням. 

2.8. Підготовчий період тренування включає: 
– проходження керівником підприємства, установи, організації 

відповідного навчання на територіальних курсах, у навчально-
методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, у 
тому числі з питань пожежної безпеки; 

– проведення комісією підприємства, установи, організації, яку очолює сам 
керівник підприємства, установи, організації і до складу якої включається 
представник відповідного територіального органу ДСНС України, 
попереднього контролю знань і умінь тих, хто навчається, за програмою 
загальної підготовки; 

– відпрацювання планувальних документів тренування здійснюється у 
порядку, визначеному пунктом 2.6 цього Порядку. 

       2.9. План проведення об’єктового тренування з питань цивільного 
захисту вищого навчального закладу, підприємства, установи, організації з 
чисельністю працюючих менше 50 осіб погоджується з територіальним 
органом ДСНС України та затверджується керівником вищого навчального 
закладу, підприємства, установи, організації. 

План проведення Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту 
погоджується з територіальним органом управління освітою та 
затверджується керівником навчального закладу. 
        2.10. Тренування у навчальних закладах проводяться без припинення 
навчально-виховного процесу, під час яких практично відпрацьовуються, 
перевіряються і оцінюються дії персоналу у разі загрози або виникнення 
надзвичайних ситуацій. 
 

ІІІ. ПРОТИПОЖЕЖНІ  ТРЕНУВАННЯ 
3.1. Протипожежні тренування (тренування персоналу у діях на 

випадок пожежі) проводяться на всіх підприємствах, в установах, 
організаціях незалежно від чисельності працюючих. 

Кожен працівник протягом року (крім року проведення на 
підприємстві, в установі, організації спеціального об’єктового навчання) має 
взяти участь у протипожежному тренуванні, темою якого є порушення з 
причини пожежі режиму роботи об’єкта в цілому, а також у протипожежному 
тренуванні по структурних підрозділах підприємства, установи, організації. 
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Протипожежні тренування можуть проводитися за участю пожежно-
рятувальних підрозділів, що обслуговують відповідне підприємство, 
установу, організацію. 

3.2. На підприємствах, в установах, організаціях з чисельністю 
працюючих менше 50 осіб та навчальних закладах протипожежні тренування, 
темою яких є порушення з причини пожежі режиму роботи об’єкта в цілому, 
проводяться під час об’єктових тренувань з питань цивільного захисту. 

У закладах охорони здоров’я із стаціонаром, будинках для людей 
похилого віку та інвалідів, санаторіях і закладах відпочинку, культурно-
просвітніх та видовищних закладах, критих спортивних будівлях і спорудах, 
готелях, торгових підприємствах (два поверхи й більше) та інших об’єктах з 
масовим перебуванням людей такі тренування проводяться як тренування з 
евакуації людей з елементами пожежогасіння. 

3.3. При проведенні протипожежних тренувань відпрацьовуються 
навички персоналу з організації гасіння пожежі на початковому етапі із 
застосуванням первинних засобів пожежогасіння, надання першої допомоги 
потерпілим та проведення евакуації при пожежі, взаємодії з пожежно-
рятувальними підрозділами та підрозділами екстреної медичної допомоги. 

3.4. Керівництво організацією та проведенням протипожежних 
тренувань відповідно покладається на керівників спеціалізованих 
протипожежних служб (відповідальних за пожежну безпеку) або керівників 
підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів. 

3.5. Для імітування умовної пожежі, оголошення ввідних для 
персоналу, вжиття заходів щодо попередження помилкових дій будь-якого 
учасника тренування, які можуть призвести до нещасного випадку, аварії, 
пошкодження обладнання або порушення технологічного процесу, 
керівником тренування можуть призначатися посередники, чисельність яких 
визначається з урахуванням особливостей підприємства, установи та 
організації та кількості їх працівників. 

3.6. Плани проведення протипожежних тренувань складаються їх 
керівниками і затверджуються керівником підприємства, установи, 
організації. 

Плани проведення тренувань передбачають:  
– організаційні заходи - тему, навчальні цілі, час і місце тренування, склад 

учасників, призначення посередників, визначення засобів зв’язку; 
– підготовчі заходи - установку імітації, засобів і знаків (прапорців, 

плакатів, пояснювальних написів тощо), інструктаж і розстановку 
посередників, підготовку наявних засобів пожежогасіння;  

– оперативні дії - оголошення умовної пожежі, введення в роботу 
імітаційних засобів, дії персоналу під час умовної пожежі та контроль за 
ходом дій посередниками і керівником тренування. 

 
ІV. ПРОТИАВАРІЙНІ ТРЕНУВАННЯ 

4.1. Протиаварійні тренування (тренування персоналу щодо дій у разі 
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виникнення аварійних ситуацій та аварій) проводяться усіма підприємствами, 
установами, організаціями, що мають хоча б один об’єкт підвищеної 
небезпеки. 

4.2. При проведенні тренувань відпрацьовуються дії персоналу за 
планом локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної 
небезпеки із запобігання аварійним ситуаціям і аваріям на відповідних 
стадіях їх розвитку, або локалізації і мінімізації їх наслідків для людей, 
матеріальних цінностей, довкілля, інших виробництв, рятування і виведення 
людей із зон ураження та потенційної небезпеки. 

4.3. Протиаварійні тренування проводяться із застосуванням наявних 
систем оповіщення, засобів індивідуального захисту, інших засобів, 
обладнання, інструменту та матеріалів, що можуть використовуватися для 
виявлення небезпечних речовин і ліквідації їх наслідків, а також виведення з 
небезпечної зони персоналу, медичного забезпечення і життєзабезпечення 
евакуйованих у місцях їх збору. 

Керівником тренування є керівник об’єкта підвищеної небезпеки. 
До тренування залучаються працівники підприємств, установ, 

організацій, участь яких передбачена оперативною частиною плану 
локалізації і ліквідації наслідків аварій. 

Для контролю за діями персоналу, призначення ввідних, правильності 
та своєчасності виконання розпоряджень з числа заступників керівника 
підприємства, установи, організації відповідно до розподілу обов’язків 
призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

4.4. Плани проведення протиаварійних тренувань складаються їх 
керівниками згідно з пунктом 3.6 і затверджуються керівником підприємства, 
установи, організації. 

Кожному тренуванню передує вивчення тими, хто навчається, 
відповідних тем програми додаткової підготовки з техногенної безпеки 
працівників об’єктів підвищеної небезпеки.  

4.5. Протягом кожного року (у тому числі і року проведення 
спеціального об’єктового навчання) з працівниками об’єктів підвищеної 
небезпеки у порядку та з періодичністю, передбаченими планом локалізації і 
ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, додатково 
проводяться навчальні тривоги. 

Під час навчальних тривог здійснюється оповіщення і збір керівного 
складу, основного складу об’єктової аварійно-рятувальної служби та 
керівників спеціалізованих служб і формувань, які за планом локалізації і 
ліквідації наслідків аварій залучаються до локалізації і ліквідації аварійної 
ситуації, інформування населення, яке проживає поряд з об’єктами 
підвищеної небезпеки. 

4.6. Протиаварійні тренування можуть проводитися за участю 
аварійно-рятувальних служб, що обслуговують відповідне підприємство, 
установу або організацію. 
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V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ПІДСУМКІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТОВИХ ТРЕНУВАНЬ 
5.1. Заступники, помічники керівника тренування, посередники на 

основі постійного і всебічного вивчення роботи та дій учасників тренування 
готують матеріал для загального розбору у вигляді коротких висновків, 
пропозицій і у встановлені керівником тренування строки подають його  
керівнику тренування.  

При проведенні розбору керівником  тренування дається аналіз та 
оцінка дій тих, хто навчався, з наведенням фактів і цифрових показників, 
здійснюється постановка задач для усунення недоліків. 

5.2. За результатами проведених спеціальних об’єктових тренувань з 
питань цивільного захисту не пізніше 10 днів з часу їх закінчення складається 
звіт (додаток 2), що підписується керівником підприємства, установи, 
організації, вищого навчального закладу який подається до місцевого органу 
виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) та територіального 
органу ДСНС України. 

5.3. Результати тренувань спеціалізованих служб і формувань 
цивільного захисту до дій за призначенням, а також індивідуальні оцінки 
працівників, що входять до їх складу, заносяться до журналів обліку 
підготовки спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту. 

5.4. Результати протипожежних і протиаварійних тренувань заносяться 
до спеціальних журналів обліку таких тренувань. 

Учасники планового тренування, які отримали за свої дії незадовільні 
оцінки, повинні пройти позачергову перевірку знань з питань цивільного 
захисту, пожежної і техногенної безпеки. 
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ТЕМА 13. «Спеціальні об’єктові навчання з питань 
цивільного захисту”. 

  
НАВЧАЛЬНА МЕТА: 1. Ознайомити слухачів з порядком організації та 

проведення спеціальних об’єктових навчань . 
2.  Довести функціональні обов’язки посадових осіб 
при проведенні спеціальних об’єктових навчань . 
3.  Довести вимоги мір безпеки при проведенні 
навчань. 

 
ТРИВАЛІСТЬ:    2 год. 
ВИД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ :  групове заняття  
МІСЦЕ ЗАНЯТТЯ:    клас  
НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ: 

Вступ  
Перше навчальне питання: 
 

«Організація підготовки та проведення 
спеціального об’єктового навчання з 
цивільного захисту на об’єктах 
господарювання». 

Друге навчальне питання: «Функціональні обов’язки посадових осіб 
призначених для проведення спеціальних 
об’єктових навчань». 

Третє навчальне питання: «Вимоги мір безпеки при проведенні 
спеціальних об’єктових навчань». 

Підсумки  
  

ВСТУП 
 

Спеціальні об’єктові навчання з питань цивільного захисту є формою 
практичної підготовки працівників, зокрема керівного складу та фахівців, 
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 
цивільного захисту, що визначає в цілому готовність підприємств, установ та 
організацій до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, 
локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, 
цивільного захисту на особливий період. 

 
Перше навчальне питання: «Організація підготовки та проведення 

спеціального об’єктового навчання з 
цивільного захисту на об’єктах 
господарювання» 

Спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного 
захисту проводяться у робочий час за рахунок коштів роботодавця та залежно 
від складу учасників поділяються на: 
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– спеціальні об’єктові навчання та об’єктові тренування з питань 
цивільного захисту; 

– спеціальні об’єктові тренування спеціалізованих служб і формувань 
цивільного захисту; 

– протипожежні та протиаварійні об’єктові тренування. 
Графіки з підготовки та проведення спеціальних об’єктових навчань і 

тренувань з питань цивільного захисту щороку затверджуються керівниками 
підприємств, установ, організацій після попереднього погодження  
з виконавчими органами міських (районних у місті) рад, районними 
(міськими) держадміністраціями та територіальними органами ДСНС 
України.  

На підставі таких графіків: 
– виконавчими органами міських (районних у місті) рад, районними 

(міськими) держадміністраціями затверджуються плани-графіки 
практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких 
пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, на 
підприємствах, в установах, організаціях; 

– територіальними курсами, навчально-методичними центрами цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності здійснюється методичний супровід 
підприємств, установ, організацій, що проводять спеціальні об’єктові 
навчання і тренування з питань цивільного захисту; 

– ДСНС України та її територіальними органами здійснюється контроль за 
періодичністю проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з 
питань цивільного захисту та ведеться їх облік. 

Спеціальні об’єктові навчання і тренування за своїм призначенням 
можуть бути плановими, експериментальними та показовими. 

Планові навчання і тренування завершують певний період об’єктової 
підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.  

Експериментальні навчання і тренування передбачають пошук або 
випробування і освоєння найбільш ефективних способів захисту персоналу, 
підвищення стійкості функціонування об’єкта в умовах надзвичайних 
ситуацій, прийомів проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт. 

Показові навчання і тренування проводяться з метою вироблення 
єдності поглядів на організацію і методику проведення навчань, показу 
зразкових і найбільш доцільних дій його учасників при вирішенні покладених 
на них завдань. 

     Спеціальні об’єктові навчання і тренування з питань цивільного 
захисту передбачають підготовчий період, періоди проведення навчання та 
розбору його результатів. До загальних заходів підготовчого періоду 
навчання відноситься: 
– добір з числа керівного складу та фахівців, які організовують і 

здійснюють заходи цивільного захисту, керівництва і посередників за 
навчанням, тренуванням та організація їх підготовки; 
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– розробку та затвердження в установленому порядку навчально-
методичної документації та кошторису витрат на підготовку та 
проведення навчання, тренування; 

– підготовку навчальних місць, містечок та натурних дільниць з 
відпрацювання практичних заходів; 

– оцінку готовності персоналу, який залучається на навчання, засобів 
імітації, системи управління та оповіщення. 

Відповідальність за організацію та проведення таких навчань і 
тренувань покладається на керівників підприємств, установ, організацій. 

Особи, які беруть участь у навчаннях і тренуваннях, зобов’язані 
дотримуватися вимог безпеки, правил експлуатації обладнання та вимог 
виробничих інструкцій. 

 
СПЕЦІАЛЬНІ ОБ’ЄКТОВІ НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Спеціальні об’єктові навчання (далі - навчання) проводяться 
підприємствами, установами та організаціями, з чисельністю працюючих  
50 осіб і більше, з метою комплексного відпрацювання його учасниками 
алгоритмів дій з організації та здійснення заходів, передбачених планами 
реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на 
об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період, а 
також виконання ними функцій з питань цивільного захисту. 

Навчання проводяться на завершальному етапі трирічного періоду 
об’єктової підготовки з цивільного захисту працівників після того, як вони 
оволодіють у повному обсязі теоретичним матеріалом відповідних програм 
підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях. 

Для підготовки і проведення навчання не пізніше, ніж за півтора місяця 
до його проведення, керівником підприємства, установи, організації 
видається наказ, яким визначаються вихідні дані (тема, навчальні цілі, строк 
та місце проведення), призначається керівництво навчанням, склад тих, хто 
навчається, та посередники при них, порядок їх підготовки і допуску до 
навчання, терміни та обсяг робіт з підготовки місць (ділянок) проведення 
практичних заходів, відповідальні виконавці, матеріальне і технічне 
забезпечення, кошторис на підготовку та проведення навчання тощо. 

До складу керівництва навчанням входять: керівник навчання - 
керівник підприємства, установи, організації, заступники, помічники 
керівника навчання, начальник штабу керівництва навчанням. 

Штаб керівництва навчанням створюється як тимчасовий орган для 
забезпечення розробки документів з проведення навчання, підготовки 
навчально-матеріальної бази, пунктів управління, робочих місць тих, хто 
навчається, засобів зв’язку та оповіщення. Чисельність працівників штабу 
керівництва навчанням залежить від обсягу завдань, що вирішуються під час 
підготовки і проведення навчання. 

Посередники при тих, хто навчається є представниками керівника 
навчання, які надають допомогу керівникові у проведенні навчання, а також 
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здійснюють контроль за діями тих, хто навчається, та дотриманням ними 
заходів безпеки. 

Підготовка керівництва для забезпечення успішного проведення 
навчання, здійснюється на спеціально організованих керівником 
підприємства, установи, організації інструктивно-методичних заняттях, що 
проводяться територіальними курсами, навчально-методичними центрами 
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. 

Під час таких занять, що проводяться безпосередньо на підприємстві, в 
установі, організації, заступниками (помічниками) керівника навчання, 
персоналом штабу керівництва відпрацьовуються плануючі документи з 
проведення навчання.  

З працівниками та посередниками, які на час навчання призначаються 
керівниками на навчальних місцях з практичного відпрацювання заходів і 
робіт, або/та залучаються до проведення таких заходів і робіт, проводяться 
інструктажі. 

Для забезпечення проведення навчання керівником підприємства, 
установи, організації за погодженням з територіальним органом ДСНС 
України затверджується план проведення спеціального об’єктового навчання 
з питань цивільного захисту. 

План проведення є основним документом, що визначає хід навчання, 
послідовність відпрацювання навчальних питань. Розробляється текстуально 
з додатками: план об’єкта з графічним показом ділянок, рубежів, пунктів 
розіграшу обстановки та переліком засобів імітації; почасовий графік 
нарощування обстановки з переліком ввідних; схема розгортання сил і засобів 
у місцях (ділянках) відпрацювання практичних заходів та їх зміст, табель 
термінових донесень за навчанням. 

План нарощування обстановки, план імітації та план проведення 
практичних заходів можуть відпрацьовуватися окремо. 

Проведення навчання планується по етапах, кількість і зміст яких 
залежать від навчальних цілей і масштабів. Кожен етап має включати 
питання, що повністю охоплюють певний період дій. 

До проведення навчання залучаються: 
– об’єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій; 
– об’єктові евакуаційні органи; 
– штатний або позаштатний підрозділ (особа) з питань цивільного захисту 

підприємства, установи, організації; 
– особи, на яких, у разі виникнення надзвичайної ситуації, покладаються 

функції керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, та 
працівників штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
об’єктового рівня; 

– об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту; 
– чергова (диспетчерська) служба (у разі утворення); 
– до третини об’єктових формувань цивільного захисту; 
– об’єктова добровільна пожежна дружина (команда); 
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– об’єктова аварійно-рятувальна служба (у разі утворення) 
– працівники підприємства, установи, організації, яких планується задіяти 

до проведення практичних заходів. 
Для відпрацювання питань взаємодії та оцінки реальності розроблених 

плануючих документів з цивільного захисту та визначення готовності сил і 
засобів до виконання завдань за рішенням відповідного місцевого органу 
виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на навчання можуть 
залучатись окремі підрозділи сил територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту. 

Оцінка готовності (допуск) персоналу до проведення навчання 
здійснюється комісією підприємства, установи, організації, до складу якої 
включаються посадові особи, які виконують обов’язки, пов’язані із 
забезпеченням цивільного захисту, пожежної безпеки та охорони праці, а 
також представник відповідного територіального органу ДСНС України. 
Очолює її голова комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємства, 
установи, організації. 

Під час допуску проводиться: 
– перевірка плануючих документів та особиста підготовка заступників, 

помічників керівника навчання та керівника штабу керівництва 
навчанням; 

– вибіркова перевірка знань з питань цивільного захисту в обсязі програм 
підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях; 

– знання заходів з безпеки працівників, які залучаються до відпрацювання 
практичних питань за навчанням; 

– огляд з визначення ступеня готовності спеціалізованих служб і 
формувань цивільного захисту та навчально-виробничої бази до 
навчання. 

Формування цивільного захисту на навчання виводяться повністю 
укомплектованими особовим складом, технікою, засобами малої механізації, 
приладами, інструментами, засобами індивідуального захисту, первинними 
засобами пожежегасіння та іншим табельним майном. 

За результатами роботи комісія складає акт, що затверджується 
керівником підприємства, установи, організації. 

Навчання проводяться тривалістю до двох діб на навчально-виробничій 
базі підприємства, установи, організації, що включає територію підприємства, 
установи або організації з виробничими будівлями, спорудами, різного роду 
комунікаціями, а також спеціально створені навчальні місця з урахуванням 
специфіки діяльності та особливостей територіального розміщення. 

На великих підприємствах навчання проводяться по виробництвах, 
групах цехів. 

Під час навчання виконуються практичні заходи, що дозволяють 
перевірити реальність планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і 
ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного 
захисту на особливий період, визначити рівень готовності до вирішення 
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завдань цивільного захисту керівного складу і фахівців підприємства, 
установи, організації, забезпечити взаємодію між об’єктовими 
спеціалізованими службами, формуваннями та органами управління ними, 
відпрацювати практичні дії персоналу, застосовуючи засоби захисту, в різних 
режимах функціонування єдиної державної системи цивільного захисту та її 
ланок.  

Практичні заходи навчання проводяться з імітацією руйнувань, пожеж, 
вибухів, зон затоплення і зараження, задимлення, аварій на трубопроводах і 
ємкостях, ступінь якої залежить від навчальних цілей, особливостей 
підприємства, установи, організації, характеру місцевості і наявності 
імітаційних засобів. Окремі елементи доповнюються засобами позначення: 
знаками, покажчиками, прапорцями, пояснювальними написами тощо. 

У вищих навчальних закладах, а також на підприємствах, в установах, 
організаціях з чисельністю працюючих менше 50 осіб з метою комплексного 
відпрацювання заходів, передбачених інструкціями щодо дій персоналу у разі 
загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, замість спеціального 
об’єктового навчання щороку тривалістю до 8 годин проводиться об’єктове 
тренування з питань цивільного захисту. 

Тренування з учасниками навчально-виховного процесу за 
надзвичайних ситуацій та дій при виникненні пожеж у дошкільних, 
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах проводяться 
як Тиждень безпеки дитини та День цивільного захисту.  

Підготовка та проведення такого тренування здійснюється особисто 
керівником навчального закладу, підприємства, установи, організації на 
підставі виданого ним наказу, до участі у тренуванні залучаються усі 
працівники навчального закладу, підприємства, установи, організації. 
Залучення студентів, учнів та дітей до відпрацювання навчальних питань, які 
потребують їх участі (заповнення захисної споруди, евакуація тощо), 
проводиться у найбільш зручний для навчального закладу час. 

Для підготовки тренування та контролю за діями тих, хто навчається, 
призначається штаб керівництва тренуванням. 

Підготовчий період тренування включає: 
– проходження керівником підприємства, установи, організації 

відповідного навчання на територіальних курсах, у навчально-
методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, у 
тому числі з питань пожежної безпеки; 

– проведення комісією підприємства, установи, організації, яку очолює сам 
керівник підприємства, установи, організації і до складу якої включається 
представник відповідного територіального органу ДСНС України, 
попереднього контролю знань і умінь тих, хто навчається, за програмою 
загальної підготовки. 

План проведення об’єктового тренування з питань цивільного захисту 
вищого навчального закладу, підприємства, установи, організації з 
чисельністю працюючих менше 50 осіб погоджується з територіальним 
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органом ДСНС України та затверджується керівником вищого навчального 
закладу, підприємства, установи, організації. 

План проведення Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту 
погоджується з територіальним органом управління освітою та 
затверджується керівником навчального закладу. 

Тренування у навчальних закладах проводяться без припинення 
навчально-виховного процесу, під час яких практично відпрацьовуються, 
перевіряються і оцінюються дії персоналу у разі загрози або виникнення 
надзвичайних ситуацій. 

 
УЗАГАЛЬНЕННЯ ПІДСУМКІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ОБ’ЄКТОВИХ НАВЧАНЬ І ТРЕНУВАНЬ 

Заступники, помічники керівника навчання (тренування), посередники 
на основі постійного і всебічного вивчення роботи та дій учасників навчання, 
(тренування) готують матеріал для загального розбору у вигляді коротких 
висновків, пропозицій і у встановлені керівником навчання (тренування) 
строки подають його до штабу керівництва навчанням або керівнику 
тренування.  

При проведенні розбору керівником навчання, тренування дається 
аналіз та оцінка дій тих, хто навчався, з наведенням фактів і цифрових 
показників, здійснюється постановка задач для усунення недоліків. 

Підсумки спеціального об’єктового навчання з питань цивільного 
захисту обговорюються на розширеному засіданні об’єктової комісії з питань 
надзвичайних ситуацій, на підставі рішення якого керівником підприємства, 
установи, організації видається наказ про стан готовності підприємства, 
установи, організації до вирішення завдань цивільного захисту. 

У разі необхідності у встановленому порядку вносяться уточнення та 
зміни до відповідних планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і 
ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, цивільного 
захисту на особливий період. 

За результатами проведених спеціальних об’єктових навчань і 
спеціальних об’єктових тренувань з питань цивільного захисту не пізніше  
10 днів з часу їх закінчення складається звіт, що підписується керівником 
підприємства, установи, організації, вищого навчального закладу який 
подається до місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого 
самоврядування) та територіального органу ДСНС України. 

Результати тренувань спеціалізованих служб і формувань цивільного 
захисту до дій за призначенням, а також індивідуальні оцінки працівників, що 
входять до їх складу, заносяться до журналів обліку підготовки 
спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту. 

Результати протипожежних і протиаварійних тренувань заносяться до 
спеціальних журналів обліку таких тренувань. 

Учасники планового тренування, які отримали за свої дії незадовільні 
оцінки, повинні пройти позачергову перевірку знань з питань цивільного 
захисту, пожежної і техногенної безпеки. 
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Друге навчальне питання: «Керівництво та посередницький 
апарат спеціального об’єктового 
навчання. Функціональні обов’язки 
посадових осіб». 

 
Керівником спеціального об'єктового навчання є начальник цивільного 

захисту (керівник об'єкта). На найбільш важливих об'єктах СОН можуть 
проводити старші начальники ЦЗ або уповноважені ними посадові особи. 

Kepiвник навчання персонально відповідає за організацію, підготовку 
та проведення навчання. 

 Керівник навчання зобов'язаний: 
– знати вимоги документів з питань попередження та реагування на 

надзвичайні ситуації природного i техногенного характеру та цивільної 
оборони (законів, постанов, а також наказів i директив ДСНС України), 
дійсний стан справ на об'єкті, рівень готовності керівного i командно-
начальницького складу, формувань до практичного виконання заходів; 

– визначити у наказі начальника цивільного захисту (Додаток №1) основні 
вихідні дані з навчання: тему, мету i завдання, етапи i навчальні питання, 
склад керівництва i учасників, час i місце дій сил i засобів, обсяг i 
порядок обладнання навчальних місць для створення фронту робіт 
(матеріали, сили, строки, конкретні ділянки), питання матеріального, 
технічного, фінансового, медичного забезпечення; 

– керувати розробкою документів з навчання, підготовкою його учасників; 
– добиватися в ході навчання повного i якісного відпрацювання навчальних 

питань шляхом послідовного нарощування та ускладнення обстановки, 
здійснення систематичного контролю особисто i через заступників 
(помічників) за діями тих, хто навчається; 

– забезпечити суворе дотримання всіма учасниками заходів безпеки, 
збереження матеріальних цінностей об'єкта i власності громадян, 
економії витрат матеріально-технічних засобів, які виділяються на 
навчання; 

– підготувати i провести по завершенні навчання розбір з керівним  i 
командно-начальницьким складом, у ході якого дати оцінку практичним 
діям учасників i визначити шляхи усунення недоліків; 

– розробити i видати підсумковий наказ про проведення навчання. 
Заступники (помічники) керівника навчання призначаються iз числа 

посадових ociб об'єкта, найбільш підготовлених з питань ЦЗ та НС. Їх 
кількість залежить від теми, масштабів заходів, специфіки виробництва i 
визначається з врахуванням охоплення тих, хто навчається, i контролем 
основних служб i формувань. Вони беруть участь у розробці плануючих доку-
ментів i на їx основі складають свої особисті плани роботи на період 
навчання. 
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Заступник з інженерно-технічних питань зобов'язаний: 
– брати участь в розробці плану комплексного навчання i питань 

проведення інженерно-технічних i пожежних заходів; 
– контролювати діяльність органів i підрозділів, відповідальних за 

проведення інженерно-технічних i протипожежних заходів при 
підготовці i в ході навчання; 

– забезпечити проведення робіт на технічних i комунально-енергетичних 
мережах по оперативному i безаварійному їx перекриттю (відключенню) 
в надзвичайних ситуаціях; 

– доповідати керівнику про вжиті інженерно-технічні, протипожежні 
заходи i їx вплив на підвищення стійкості роботи об'єкта в екстремальних 
умовах; 

– готувати звітні матеріали за результатами навчання для загального 
розбору i конкретні пропозиції по впровадженню одержаного досвіду в 
практику роботи об'єкта. 

Заступник з матеріально-технічного забезпечення зобов'язаний: 
– брати участь у розробці заходів i організовувати їх матеріально-технічне 

забезпечення згідно з задумом i планом навчання; 
– створювати на навчанні обстановку (фронт роботи), яка дозволяє 

глибоко i всебічно відпрацьовувати завдання щодо безперебійного 
матеріально-технічного забезпечення діяльності об'єкта; 

– контролювати своєчасне підвезення гарячої їжі, продовольства, води, 
предметів першої необхідності формуванням; 

– організовувати правильну розстановку та використання техніки, 
забезпечення її паливно-мастильними матеріалами, витрати 
моторесурсів; 

– доповідати керівнику про виконання завдань матеріально-
технічного забезпечення i пропозиції щодо його удосконалення; 

– готувати звітні матеріали за результатами навчання для загального 
розбору. 

Заступник керівника з евакуації зобов'язаний:  
– брати участь в розробці i здійсненні заходів, пов'язаних з евакуацією 

робітників i службовців до заміської зони та відселенням населення з 
небезпечних зон, їх розміщенням, а також підвезенням змін до місць роботи 
i назад за планом ЦЗ; 

– контролювати діяльність евакуаційних органів при підготовці i в xoдi 
навчання, стежити за роботою транспорту i дотриманням заходів 
безпеки при перевезенні евакуйованих; 

– організувати всебічне забезпечення евакуйованих медичним 
обслуговуванням, харчуванням, теплом на збірних пунктах i маршрутах 
евакуації; 

– готувати звітні матеріали про підсумки навчання для загального розбору i 
конкретно пропозиції щодо удосконалення евакуаційних заходів. 
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Помічник керівника з імітації зобов'язаний: 
– згідно з задумом i планом навчання визначити склад імітаційної 

команди, необхідні засоби імітації, зв'язок i переміщення;  
– розробити план імітації з обґрунтуванням необхідних засобів і матеріалів, часу на 

обладнання навчальних місць для практичних робіт, „прив'язати” його до 
місцевості, погодити з адміністрацією об'єкта i представити керівнику на 
затвердження; 

– організувати і особисто керувати створенням ділянок імітації, 
забезпечити їх охорону до початку навчання; 

– керувати підготовкою імітаційної команди i організувати інструктаж та 
приймання заліків від її особового складу із заходів безпеки при роботі 
з імітаційними засобами; 

– підтримувати постійний i надійний зв'язок з керівником навчання, 
проводити імітацію суворо за планом навчання або за вказівками 
(розпорядженнями) керівника, забезпечуючи безпеку імітаційної 
команди i вcix учасників навчання; 

– по закінченні навчання організувати приведення в порядок робочих 
місць, збір невикористаних або знешкодження засобів імітації, що не 
спрацювали; 

– провести розбір практичних дій імітаційної команди і підготувати 
пропозиції для загального розбору. 

 Посередницький апарат при структурних підрозділах і 
формуваннях зобов'язаний: 
– створювати та нарощувати обстановку з навчання шляхом подачі 

ввідних; 
– контролювати порядок отримання i хід виконання тими, хто 

навчається, розпоряджень, оперативність оцінки обстановки i 
прийняття рішення, своєчасність i правильність постановки завдань 
підлеглим на проведення заходів; 

– підтримувати постійний зв'язок з групою управління для доповіді про 
принципове рішення, що приймається тими, хто навчається;  

– стежити за дотриманням заходів безпеки  та у випадку їх недотримання 
вживати заходів щодо запобігання порушень з наступною доповіддю 
керівнику навчання; 

– узагальнювати досвід дій тих, хто навчається, об'єктивно оцінювати їх 
роботу і в установлені строки надавати матеріал для розбору, а також 
готувати і проводити частковий розбір з аналізом позитивних прикладів i 
недоліків. 

Для підготовки та проведення навчання створюється група 
управління. Чисельний склад групи у кожному випадку визначається, 
виходячи з основних цілей, масштабів навчання, а також складу його 
учасників. 
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На групу управління покладається: 
– підготовка необхідних матеріалів для визначення керівником вихідних 

даних і задуму проведення навчання; 
– розробка документів з організації i проведення навчання, контроль за 

підготовкою учасників і району навчання; 
– погодження особистих планів заступників керівника навчання, 

посередницького апарату та планів тактико-спеціальних занять 
формувань, організація зв'язку, управління і комендантської служби в 
інтересах керівництва навчанням; 

– збирання, узагальнення, аналіз даних дій тих, хто навчається, в ході 
навчання, підготовка даних щодо ведення розиграшу і найбільш доцільного 
використання сил ЦЗ при веденні рятувальних та інших невідкладних робіт 
(далі - Р та IHP), доведення результатів до всього особового складу 
керівництва і посередників; 

– організація контролю за навчанням керівного і командно-
начальницького складу способів швидкого доведення наказів, 
розпоряджень і даних про обстановку до підлеглих; 

– здійснення контролю за виконанням поставлених завдань, дотриманням 
заходів безпеки і правил зберігання документів, підготовка матеріалів 
для розбору навчання; 

– вивчення прийомів і способів проведення рятувальних та інших 
невідкладних робіт, підвищення ефективності застосування формувань i 
техніки, а також перевірка нових теоретичних поглядів і положень з 
організації дій сил при ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і 
катастроф; 

– вивчення і узагальнення передового досвіду проведення заходів ЦЗ і 
втілення його в практику підготовки з ЦЗ; 

– контроль за збором та поверненням на свої місця учасників навчання, а 
також за приведенням в порядок району навчання, техніки і майна; 

– підготовка доповідей та звіту про результати навчання. 
За заявою керівника суб’єкта господарювання для надання 

методичної допомоги в організації i проведенні навчання залучаються 
майстри виробничого навчання курсів удосконалення керівних кадрів , 
котрий спільно з групою управління навчанням здійснює: 

1. Вивчення документів з планування i проведення СОН та їх 
коригування. 

2. Допомагає у проведенні занять з помічниками керівника навчання 
та   керівниками груп з навчання працівників суб’єктів господарювання. 

3. Надає керівникові навчання рекомендації щодо включення 
матеріалу до розбору СОН. 

Підготовка спеціального об'єктивного навчання. 
Підготовка до навчання на СГ здійснюється завчасно і, поруч з 

підготовкою на курсах удосконалення керівних кадрів ЦЗ керівника 
навчання та командно-начальницького складу формувань, включає: 
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1. Наказ про підготовку і проведення спеціального  об’єктового 
навчання з цивільного захисту 

2. Розробку документів з організації та проведення навчання. 
3. Підготовку тих, хто навчається. 
4. Підготовку районів практичних заходів та імітації на навчанні. 

Для проведення навчання розробляються: 
1. Календарний план підготовки комплексного навчання з ЦЗ  
2. Схема організації керівництва та посередницького апарату. 
3. План проведення комплексного навчання з цивільного захисту.  
5. План імітації на навчанні з цивільного захисту 
6. Особисті плани заступників (помічників) керівника навчання, 

посередницького апарату . 
Календарний план підготовки розробляється за 3 місяці до проведення 

навчання і визначає основні заходи з підготовки до навчання, чергу і строки їх 
виконання та осіб, які відповідають за виконання. Він включає перелік 
організаційних питань, порядок розробки документів, підготовку керівництва, 
посередників, організацію проведення занять з особовим складом формувань і 
працівниками суб'єктів господарювання за встановленими ДСНС навчальними 
програмами. 

З командирами формувань у підготовчий період проводяться 
інструктивні заняття та рекогносцировка місць практичного відпрацювання 
питань. 

Керівники занять з працівниками СГ завчасно, за заявою начальника ЦЗ 
СГ, у рік проведення спеціальних об'єктових навчань проходять підготовку на 
курсах удосконалення керівних кадрів з цивільного захисту. 

 
Третє навчальне питання: «Вимоги безпеки при проведенні 

спеціальних об’єктових навчань». 
За організацією і забезпечення вимог безпеки на навчанні відповідає 

керівник. Він зобов’язаний визначити ділянки місцевості і порядок імітації 
пожеж, руйнувань, зараження, аварій на комунально-енергетичних 
(технологічних) мережах, організувати огородження (оточування) і 
позначення цих ділянок, розробити, виходячи з місцевих умов, інструкцію по 
вимогам безпеки на майбутньому навчанні і вивчення її з усім особовим 
складом. 

Відповідальність за отримання вимог безпеки, що встановлені на 
навчанні, покладається на командирів формувань, що приймають участь у 
навчанні. 

Вони зобов’язані вивчити з особовим складом інструкцію по вимогам 
безпеки на майбутньому навчанні, вказати особовому складу порядок 
позначення ділянок, полів імітації і інших небезпечних місць, перевірити 
справність техніки, що виводиться на навчання, забезпечити контроль за 
правильним зберіганням і використанням  в ході навчання імітаційних 
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засобів, слідкувати за суворим дотриманням особовим складом встановлених 
вимог безпеки.  

Командири формувань зобов’язані проводити наступні заходи по 
забезпеченню безпеки виконання рятувальних робіт: 
– суворо слідкувати за виконанням особовим складом діючих інструкцій по 

вимогам безпеки при роботі з засобами механізації, пневмо- і 
електроінструментом, вибуховими речовинами і вогненебезпечними 
засобами; 

– проводити укріплення або обвалування конструкцій будинків і споруд, 
що під загрозою обвалу; 

– здійснювати установку попереджувальних (сигнальних) знаків в місцях 
виробництва; 

– до початку навчання проводити тренування розрахунків інженерної 
техніки при роботі в засобах захисту; 

– забезпечити управління роботою розрахунків інженерних машин ясно 
видимих в умовах поганої погоди сигналами (прапорцями, ліхтарями), 
для чого призначити спеціально виділених людей; 

– здійснювати контроль за виконанням встановлених норм часу роботи 
особового складу формувань в ізолюючому захисному одязі. 

З метою забезпечення безпеки робіт при гасінні пожеж необхідно: 
– вести ретельну розвідку осередків пожеж; 
– слідкувати під час гасіння лісових, торф’яних пожеж (особливо 

підземних) за підгорілим сухостоєм, спилюючи його уникати 
несподіваного падіння; 

– не допускати роботи техніки в місцях можливих провалів на торф’яних 
болотах; 

– передбачити міри для забезпечення виводу техніки і її екіпажів в 
безпечне місце при вимушеній зупинці. 

При діях вночі та інших умовах обмеженої видимості необхідно 
завидна  позначити райони (ділянки) імітації, мати на техніці знаки 
встановленого зразку, видимі в темряві. 

При діях в лісі повинна бути організована розвідка місцевості з метою 
безпеки подолання лісних масивів, заболочених ділянок і торф’яних боліт. 
Необхідно позначити вказівними знаками небезпечні місця для руху колон, 
прийняти міри по недопущенню лісових пожеж, провести профілактичні 
заходи по захисту особового складу від укусів змій і отруйних комах. В 
умовах болотистої місцевості забезпечити техніку засобами підвищеної 
проходимості. 

При проведенні навчань в північних районах необхідно: 
– забезпечити особовий склад теплим одягом і взуттям; 
– познайомити його з засобами по попередженню обморожування; 
– передбачити розгортання медичних пунктів з опалювальними палатками і 

необхідною кількістю медикаментів для надання допомоги 
обмороженим; 
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– здійснювати перевіз людей на машинах, які обладнані тентами;  
– для обігріву і укриття вибирати лісові ділянки, яри, обладнати землянки, 

курені; 
– прийняти міри до розшуку  людей, що заблукали або відстали від колон. 

На навчаннях, що пов’язані з опрацюванням питань перевозу особового 
складу формувань залізничним, водним, повітряним транспортом, необхідно 
виконувати вимоги безпеки, які викладені у відповідних інструкціях. 
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	Порядок отримання інформації про загрозу і виникнення НС. Попереджувальний сигнал «Увага всім».” .
	Відповідно до Кодексу цивільного захисту статті 32. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту належать:
	Улаштування і обслуговування захисних споруд цивільного захисту
	Входи у захисну споруду повинні постійно забезпечувати вільний доступ усередину приміщень. Для цього підходи до зовнішніх дверей, двері і сходові марші необхідно утримувати у справному стані, очищати від бруду і сміття, а у зимовий час - від снігу і  ...
	Респіратори ШБ-1 “ПЕЛЮСТКА” і Р-2
	Основні характеристики респіраторів

	Протипилова тканинна маска
	ПТМ-1
	Ізолюючі протигази
	Основні характеристики ізолюючих протигазів і приборів


	Після землетрусу або навіть в. процесі його будуть вестися роботи з надання допомоги постраждалим, з ліквідації наслідків землетрусу. У першу чергу такі роботи будуть проводити особи, які зведені в формування ЦЗ.
	Але й решта населення на заклик органів місцевої влади та органів управління ЦЗ має брати участь в першочергових рятувальних та аварійно-відновлювальних роботах у районах руйнувань.
	Велика допомога з боку населення може бути надана медичним установам та медичної служби цивільного захисту в підтримці нормальних санітарно-побутових умов в місцях тимчасового розселення (в наметових містечках, антисейсмічних будинках) потерпілих в ре...
	Необхідно ретельно дотримуватися правил особистої гігієни і стежити за тим, щоб їх виконували всі члени родини; потрібно нагадувати про це сусідам, товаришам по роботі.
	У селеопасних районах прямими ознаками можливого виникнення селевих потоків є надмірні (зливові) атмосферні опади (селеві потоки в результаті лівневик опадів звичайно формуються після посухи), швидкетанення снігів і льодовиків у горах, переповнення гі...
	У більшості випадків населення про небезпеку селевого потоку може бути попереджено всього лише за десятки хвилин і рідше за 1 - 2 год. і більше.
	Наближення такого потоку можна чути по характерному звуку перекочується і соударяющихся один з одним валунів і уламків каміння, нагадують гуркіт наближається з великою швидкістю поїзда.
	При загрозі селевого потоку або зсуву та за наявності часу населення з небезпечних районів евакуюється в безпечні; евакуація проводиться як пішим порядком, так і з використанням транспорту. Разом з людьми евакуюються матеріальні цінності, здійснюється...
	Селеві потоки і зсуви представляють серйозну небезпеку при їх раптовому прояві. У цьому випадку найстрашніше паніка.
	У разі захоплення кого-небудь рухається потоком селю потрібно надати потерпілому допомогу всіма наявними засобами. Такими засобами можуть бути жердини, канати або мотузки, що подаються рятуємо. Виводити спасаємось з потоку потрібно по напряму потоку з...
	Дії населення при загрозі  селю, лавини.

	На підприємствах і в установах при загрозі затоплення змінюється режим роботи, а в деяких випадках робота припиняється. Захист деякої частини матеріальних цінностей іноді передбачається на місці, для чого зашпаровуються приямки, входи і віконні отвори...
	Пошук людей на затопленій території організується і здійснюється негайно, для цього залучаються екіпажі плаваючих засобів формувань цивільного захисту і всі інші наявні сили і засоби.
	При рятувальних роботах необхідно проявляти витримку і самовладання, суворо виконувати вимоги рятувальників. Не можна переповнювати рятувальні засоби (катери, човни, плоти і т. п.), оскільки це загрожує безпеки і спасаємось, і рятувальників. Потрапивш...
	Торф'яні пожежі
	Лісові пожежі
	Підсумки
	Категорiя примiщень за вибухо-пожежною i пожежною небезпекою


	Рекомендації щодо дій населення у разі виникнення пожеж
	Класифікація вогнегасників
	Будова та принцип дії вогнегасників різних типів

	Метод 2. Той, хто рятує, стає позаду потерпілого, захвачує його правою рукою так, щоб долоня, стиснута в кулак, розміщувалась в підложечній ділянці: лівою захвачує свою праву руку і енергійним рухом здавлює тулуб потерпілого знизу догори. Підвищений ...
	Причини непритомності
	Ознаки непритомності
	Перша допомога при непритомності
	Надання платних послуг аварійно-рятувальними службами.
	Стаття 79. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.
	Стаття 80. Гасіння пожеж
	– забезпечити вихід з небезпечної зони людей, що не беруть особистої участі в ліквідації аварії;
	– обмежити допуск людей і транспортних засобів до небезпечної зони;
	– контролювати правильність дій персоналу, а у випадку потреби - дії газорятувальних, пожежних, медичних підрозділів щодо рятування людей, локалізації і ліквідації аварії на виробництві , і виконання своїх розпоряджень;
	– інформувати безпосереднє керівництво, органи Держнаглядохоронпраці, а при потребі територіальні органи МНС, органи місцевого самоврядування і засоби масової інформації про хід і характер аварії, про потерпілих у ході рятувальних робіт;
	– уточнювати і прогнозувати хід розвитку аварії, при потребі вносити корективи в оперативну частину плану.


	В статті 3 Конституції України визначено, що людина, її життя, здоров’я, честь, гідність і безпека є найвищою соціальною цінністю держави.
	На впровадження цієї статті 2 жовтня 2012 року був прийнятий Кодекс цивільного захисту України про цивільний захист, який регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситу...
	Кожен з нас має право на захист свого життя і здоров’я від надзвичайних ситуацій та їх небезпечних наслідків, на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів ви...
	– створення відповідно до чинного законодавства аварійно-рятувальних  служб та необхідної для їх функціонування матеріально-технічної бази;
	– впровадження та утримання у робочому стані засобів зв'язку, аварійно-рятувальної техніки та обладнання і використання їх за призначенням;
	– інформування органів, що відповідають за дії щодо локалізації та  ліквідації аварії, про аварійні ситуації, які пов'язані з небезпечними речовинами і можуть завдати шкоди життю та здоров'ю населення і навколишньому середовищу;
	– наявність постійно оновлювального запасу відповідних медичних препаратів, сучасних антидотів та інших фармацевтичних препаратів,  у тому числі кисню.
	Стаття 22. Сприяння діяльності аварійно-рятувальних служб.
	Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,  підприємства, установи та організації зобов'язані сприяти діяльності  аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації під час прямування до зон надзвичайних ситуацій та під час ліквідації н...
	Аварійно-рятувальні служби у разі прямування до місця надзвичайної  ситуації позачергово забезпечуються квитками для  перевезення особового складу, а також транспортними засобами для перевезення рятувальників,  спеціального обладнання та іншого майна.
	Водії транспортних засобів аварійно-рятувальних служб з  кольорово-графічним позначенням встановленого зразка, спеціальними звуковими та світловими сигналами під час прямування до зони надзвичайної ситуації мають право безперешкодного проїзду,  позаче...
	Аналіз визначення небезпеки підприємства.


	До 63
	До 63
	Більш 120
	У-2К

	Для Р-2
	Протигаз ПДФ-Д
	(з маскою 1 росту):
	Організація основних видів забезпечення сил цивільного захисту
	Тренінг -  форма  навчального  заняття,  покликана підібрати,  закріпити,  зробити звичними прийоми і способи дій, які є найбільш  виграшними  при  даних  індивідуальних  особливостях і корисні для  ефективного виконання завдань або функцій.
	Тип тренінгу  визначається  його  цільовим спрямуванням.  При  відпрацюванні навчальних  питань  за  програмами  постійно  діючих  семінарів  використовуються  переважно відео та індивідуальні типи  тренінгів.
	Індивідуальний тренінг   направлений   на   відпрацювання   і  закріплення слухачами нормативів,  індивідуальних дій  і  навичок.  Такий  тип  тренінгу  проводиться у групах до 5 осіб на спеціально  обладнаних місцях натурної дільниці.
	Відеотренінг будується  на  показі  готових  відеоматеріалів,  навчальних елементів натурної дільниці  курсів,  об'єктів  базових  підприємств,  установ,  організацій,  закріплених  за  курсами,  і  застосовується з метою інформування слухачів,  розви...

	– пошук ефективних шляхів розв'язання поставлених проблем завдяки об'єднанню в тренінговій роботі спеціалістів, які мають різний фах; представників різних відомств, які впливають на розв'язання цих проблем;
	– активізація слухачів щодо розв'язання актуальних проблем;
	– розвиток ассертивної поведінки.
	Цей метод має метою посилення взаємодії учасників, згуртованості, створення «ситуативних» умов при  рятуванні потерпілих .
	Цікавим і досить складним методом є індивідуальні заняття. Така робота передбачає наявність певної кількості мат.засобів у висвітленні певного питання. Учасники, які мають брати участь, повинні глибоко володіти практичними навиками, вміти поставити пи...
	За своєю суттю усі ці методи мають практичний характер поєднаний з теоретичними знаннями .
	Близький до роботи  індивідуальний метод  – учасникам пропонується виконати визначені практичні завдання з обговоренням дій учасника.
	Робота в парах найбільш використовуваний метод навчання учасників тренінгу. Для її ефективного проведення головною умовою має бути предмет взаємодії, бажано продуктивного, діяльнісного характеру: не просто «оглянути» відеофільм „прочитати текст  чи „р...
	Такий метод роботи ефективно доповнює та підкріплює сприймання нової інформації та її аналіз. Зазвичай він використовується після усного виступу викладача, у якому подано суть та основні положення теми. Фрагменти відеозапису також можуть слугувати як ...
	Виняткову ефективність має формування нового досвіду слухачів за допомогою відеозаписів. Використання цього способу може здійснюватися за таким алгоритмом:
	Відео-тренінг зазвичай включає 15-20 осіб. Така кількість людей дозволяє оптимально використати час та ефективно навчати людей.
	Тренінгові заняття можуть бути різної тривалості: від 1,5-3-х годин (2-4 академічні години, тривалістю 45 хвилин кожна) до декількох днів поспіль. За тривалістю найбільш вдалою формою групової роботи є марафон, тобто проведення занять тривалістю 6-8 г...
	Підготовка.
	Викладач визначає головний елемент досвіду (компетентності), що має бути покладений в основу тренінг-заняття. Зазвичай це вміння, які справляють визначальний вплив на результати професійної діяльності, наприклад: ефективні (емоційні) прояви поведінки ...
	При підготовці, викладач перевіряє особливості роботи відеоапаратури, умови її використання в аудиторії. Головна вимога при цьому – техніка має спрацьовувати миттєво, щоб не стати окремим об'єктом спостереження слухачів.
	1-й крок. На початку заняття викладач робить вступ до теми, пояснює основні положення (наприклад, проведення серцево-легеневої реанімації  ), демонструє відео-фрагмент, підкреслює значення, важливість певних умінь для якісного виконання професійних об...
	2-й крок. Після короткої самопідготовки, або роботи в парах учасники демонструють «сценку»(наприклад, порядок роботи з демеркурізації) на основі власного сюжету. Кожна постановка триває 2-3 хв. і записується на відео. Бажано, щоб усі учасники показали...
	3-й крок. Після невеликої перерви (10 хв.) учасникам пропонується переглянути записи. Викладач запрошує спочатку «слухачів - акторів» висловити свої враження від своєї гри. Потім інші учасники аналізують і коментують сюжети в контексті поставленого за...
	Підсумки. На завершення заняття викладач спонукає усіх учасників зробити записи у своїх робочих зошитах у формі «рекомендацій ». Це власний висновок кожного. За бажанням слухачі можуть їх прочитати вголос для інших.

	Підсумовуючи викладену інформацію щодо того, як розуміти тренінг та його атрибути, можна так. Тренінг – це:
	– група, яка допомагає стати кожному її учаснику більш компетентним;
	– процес, під час якого учасники вступають у взаємодію;
	– процес, у центрі якого є проблема та її розуміння учасниками групи, а не компетентність ведучого щодо зазначеної проблеми;
	– навчання, під час якого активність учасників вища, ніж активність ведучого;
	– навчання, яке дає учасникам задоволення, активізує їх, стимулює інтерес до пізнання;
	– навчання, результат якого досягається у взаємодії всіх учасників тренінгу;
	– відкриття учасниками в собі нових можливостей, відчуття того, що вони знають та вміють більше, ніж до цих пір думали про себе;
	– можливість відкриття інших людей, навчання через взаємодію з ними, розуміння того, на що здатні люди, від яких раніше не очікувалося нічого цікавого;
	– можливість у безпечних, з одного боку, трохи штучних, а з іншого - наближених до реальності умовах взаємодії з іншими людьми досягти бажаних змін.
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