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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА 
 

Тема: Виконання заходів захисту та дії працівників згідно з планами 
реагування на надзвичайні ситуації. 

 
Навчальна мета: ознайомлення із заходами захисту та порядком дій 

працівників відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації 
(інструкцій щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або 
виникнення надзвичайних ситуацій). 

 
Укладач: Павелко А.Й. – начальник циклу практичної підготовки 

обласних та міста Івано-Франківська курсів удосконалення керівних кадрів 
навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності Івано-Франківської області, підполковник служби 
цивільного захисту. 

 
Дидактичне забезпечення: 
1) план проведення заняття; 
2) методична розробка; 
3) план реагування на надзвичайні ситуації (інструкція щодо дій 

персоналу суб’єкту господарювання у разі загрози або виникнення 
надзвичайних ситуацій). 

 
Місце проведення: приміщення або територія суб’єктів 

господарювання. 
 
Матеріально-технічне забезпечення: первинні засоби пожежогасіння. 
 
Навчальні питання та розрахунок часу 

 

№ 
 з/п 

Навчальні питання 
Час,  
хв. 

Метод 

проведення 
І Організаційна частина 5  
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ІІ Основна частина 35  
 Вступ 5  
1 Ознайомлення із загальними положеннями 

плану реагування. 5 

розповідь, 
показ, 
обговорення 

2 Вивчення оперативної частини плану 
реагування 20 

розповідь, 
показ, 
обговорення 

3 Ознайомлення зі змістом додатків до плану 
реагування 5 

розповідь, 
показ, 
обговорення 

ІІІ Завершальна частина, висновки, відповіді 

на запитання 
5 

розповідь, 
обговорення 

 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ 
 
Починаються заняття з перевірки наявності слухачів, їх підготовки до 

заняття. Оголошується тема, навчальна мета та навчальні питання. 
Після цього відпрацьовуються навчальні питання. При вивченні 

навчальних питань застосовуються методи розповіді і показу. 
Завершуючи заняття необхідно підвести підсумки заняття та його 

обговорення, де узагальнюються знання і навички, отримані слухачами під 
час навчання. 

Викладач має нагадати тему, навчальну мету та питання, які 
відпрацьовувались, відповісти на запитання слухачів та провести оцінювання 
виконаних слухачами завдань. 
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ХІД ТА ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ 

 
ВСТУП 

 

План реагування на надзвичайні ситуації (розробляється у масштабі 
України, галузі, Автономної Республіки Крим, області, міста, району, району 
у місті, суб’єкта господарювання), а суб’єктами господарювання з 
чисельністю працюючого персоналу 50 осіб і менше розробляється та 
затверджується інструкція щодо дій персоналу суб’єкта господарювання у 

разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій. 
 
1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ЗАГАЛЬНИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ ПЛАНУ 
РЕАГУВАННЯ. 
 

Призначення плану. Мета плану. Основні завдання суб’єкта 
господарювання щодо реагування на НС. Введення плану в дію. 

 
2. ВИВЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ЧАСТИНИ ПЛАНУ РЕАГУВАННЯ.  
 

Висновки з аналізу стану безпеки на об’єкті суб’єкту 

господарювання (стисла характеристика підприємства (площа підприємства, 
загальна чисельність працівників, кількість робочих змін, чисельність 
найбільшої працюючої зміни), прогнозовані природні загрози  (небезпечні 
метеорологічні явища, геологічна небезпека (землетруси, зсуви, карстові 
процеси), гідродинамічна та повенева небезпека, пожежі в природних 
екосистемах, інфекційні захворювання людей, сільськогосподарських 
тварин), прогнозовані техногенні небезпеки (небезпечні виробничі фактори, 
характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо) на виробництві, наявність 
та вплив на територію підприємства, установи, організації) об’єктів 
підвищеної небезпеки, радіаційна небезпека, хімічна небезпека), висновки з 
оцінки обстановки). 

Органи управління та сили цивільного захисту, що залучаються до 

реагування на НС на об’єкті суб’єкта господарювання.  
Порядок оповіщення адміністрації та персоналу про загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій, а також їх укриття і захист від 

ураження. Організація управління, зв’язку, оповіщення та взаємодії. 
Організація реагування на НС.  
Дії персоналу щодо безаварійної зупинки виробництва.  
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Виведення працівників з небезпечної зони, порядок забезпечення їх 
засобами індивідуального захисту, місця розташування можливих сховищ, 
шляхи евакуації. 

Забезпечення безпеки особового складу сил цивільного захисту, сил і 
формувань під час дій у режимі надзвичайної ситуації, а також збереження 
майна. 

Організація основних видів забезпечення дій у зоні НС. 
 

3. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ЗІ ЗМІСТОМ ДОДАТКІВ ДО ПЛАНУ РЕАГУВАННЯ.  
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