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ПРОГРАМА
прискореної підготовки працівників ІФНТУНГ до дій в особливий період 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Програма прискореної підготовки працівників до дій в особливий період
(далі – Програма)  розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України
від  2  жовтня  2012  р.  № 5403-VI,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  26
червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення
діям у надзвичайних ситуаціях» для підготовки працівників підприємства до дій в
умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних з бойовими діями, вчиненням диверсій
та  терористичних  актів,  які  не  проходить  курсового  навчання  у  мережі  курсів
навчально-методичних  центрів  сфери  цивільного  захисту, але  отримують  базові
знання за програмою загальної підготовки при навчанні на підприємстві.

1.2. Обсяг часу на вивчення навчального матеріалу за Програмою становить 8
годин.

1.3. Мета Програми.
Програма призначена для опанування працівниками додатковими знаннями і

навичками щодо способів захисту і  алгоритму дій у разі  загрози та виникнення
надзвичайних  ситуацій,  пов’язаних  з  бойовими  діями,  вчиненням  диверсій  та
терористичних  актів,  правилам  користування  засобами  захисту  та  надання
домедичної допомоги постраждалим.

1.4.  Досягнення  визначеної  мети  та  змісту  навчання  за  Програмою
здійснюється  чіткою  організацією  та  високоякісним  проведенням  занять,
приданням заняттям практичної спрямованості,  максимально стислим, простим і
доступним викладенням інформації.

До  проведення  занять  з  надання  домедичної  допомоги  рекомендується
залучати кваліфікованих медичних працівників.

Всі заняття повинні проводитись, в основному, практично з відпрацюванням
відповідних дій і в умовах обстановки, яка може скластись у зв’язку з бойовими
діями, вчиненням диверсій та терористичних актів.



II. ВИМОГИ  ДО  ЗНАНЬ  ТА  УМІНЬ  ПРАЦІВНИКІВ,  ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ НАВЧАННЯ.

2.1. У результаті проходження навчання за Програмою рекомендується
знати:

сигнали оповіщення та порядок дій за попереджувальним сигналом «УВАГА
ВСІМ!» і мовним (текстовим) повідомленням через засоби масової інформації;

правила застосування і зберігання засобів індивідуального захисту;
способи виготовлення найпростіших засобів індивідуального захисту;
штатні засоби зв’язку;
порядок  дій  у  разі  виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного,

природного, воєнного характеру та терористичних проявів;
правила підготовки до проведення евакуації; 
прийоми надання само-  та взаємодопомоги;
місце знаходження захисних споруд підприємства.

2.2. У результаті проходження навчання за Програмою рекомендується
вміти:

користуватись засобами зв’язку, які є в навчальному закладі;
застосовувати засоби індивідуального захисту; 
укриватись у захисних спорудах; 
користуватись засобами гасіння пожеж.

Навчально-тематичний план

Номер
теми

Тема заняття
Кількість

навчальних
годин

Вид заняття

1

Характеристика  небезпечних
техногенних факторів, притаманних сфері
діяльності  навчального  закладу та
найближчих  потенційно  небезпечних
об'єктів.

1 Лекція

2
Домедична допомога при невідкладних

станах.
1

Практичне
заняття

3
Сигнали оповіщення та порядок дій за

сигналами.
1

Практичне
заняття

4 Засоби індивідуального захисту. 1
Практичне

заняття

5
Правила  поведінки  у  разі  виникнення

надзвичайних  ситуацій  в  умовах
особливого періоду.

1 Лекція

6 Укриття у захисних спорудах. 1
Практичне

заняття



7
Правила поведінки під  час  проведення

евакуації.
1

Практичне
заняття

8 Первинні засоби пожежогасіння. 1
Практичне

заняття

III. ЗМІСТ ТЕМ ПРОГРАМИ

Зміст  тем навчання  конкретизовується  керівником  навчального  закладу,
виходячи із специфіки діяльності,  завдань на особливий період та забезпеченості
захисними  спорудами,  засобами  індивідуального  захисту  та  рятувальним
спорядженням.

Тема  1.  «Характеристика  небезпечних  техногенних  факторів,
притаманних  сфері  діяльності  навчального  закладу та  найближчих
потенційно небезпечних об'єктів».

Небезпечні  чинники виробничих аварій,  їх вплив на екологічну безпеку та
безпеку  життя  і  здоров’я  людей.  Характеристика  небезпечних  техногенних
факторів  об’єкту.  Загальна  характеристика  сусідніх  потенційно  небезпечних
об'єктів, у зоні техногенних факторів яких може опинитися свій об’єкт. Обстановка,
яка  може  скластися  на  території  об’єкту  внаслідок  надзвичайних  ситуацій
техногенного, природного та воєнного характеру 

Тема 2. «Домедична допомога при невідкладних станах».
Прийоми і способи зупинення кровотечі, накладання пов'язок на поранення і

опечені  ділянки  тіла.  Основні  правила  надання  домедичної  допомоги  при
переломах,  вивихах і  забитих місцях.  Надання домедичної  допомоги  при опіках
(термічних і хімічних). Надання домедичної  допомоги при шоку, непритомності,
ураженні електричним струмом, обмороженні. Домедична допомога при  отруєннях
і  ураженнях  отруйними речовинами.  Особливості  надання  допомоги  при витягу
людей з під завалів.

Тема 3. «Сигнали оповіщення та порядок дій за сигналами».
Сигнали  оповіщення.  Сигнал  «Увага  всім!».  Сигнал  «Повітряна  тривога».

Сигнал  «Хімічна  тривога».  Сигнал  «Радіаційна  небезпека».  Сигнал  «Відбій».
Порядок дій за попереджувальним сигналом «Увага всім!» і  мовним (текстовим)
повідомленням через засоби масової інформації. Штатні засоби зв’язку.

Тема 4. «Засоби індивідуального захисту».
Правила зберігання, підбору і застосування засобів індивідуального захисту.

Цивільні  та  промислові  протигази.  Марки  фільтрувально-поглинальних  коробок
промислових протигазів. Респіратори. Ватно-марлеві повязки. Визначення розмірів
лицевих  частин  протигазів.  Способи  виготовлення  найпростіших  засобів
індивідуального  захисту.  Відпрацювання  одягання  протигазу.  Відпрацювання
прийомів одягання распіратору. Відпрацювання прийомів одягання ватно-марлевої



повязки.  Табельні  засоби захисту шкіри (костюми Л-1, захисний фільтрувальний
одяг ЗФО-58).  Підручні  засоби захисту шкіри  (полімерні  плащі та  накидки від
дощу,  водозахисні  костюми  і  комбінезони,  гумові  чоботи  та  рукавиці).
Імпрегнування одягу. Відпрацювання прийомів одягання засобів захисту шкіри.

Тема 5. «Правила поведінки у разі виникнення надзвичайних ситуацій в
умовах особливого періоду».

Правила  поведінки  у  разі  раптових  обстрілів  та  бомбардувань.  Правила
поведінки  при  захопленні  у  заручники.  Правила  поведінки  при  виявленні
вибухонебезпечних  предметів.  Правила  поведінки  при  загрозі  та  виникненні
радіоактивного чи хімічного забруднення. 

Тема 6. «Укриття у захисних спорудах». 
Види  захисних  споруд.  Сховища  цивільного  захисту.  Протирадіаційні

укриття.  Пристосування  об’єктів  для  укриття  населення.  Місце  знаходження
захисних споруд підприємства та порядок укриття в них.

Тема 7. «Правила поведінки під час проведення евакуації». 
Правила  поведінки  під  час  оголошення  та  проведення  евакуації.  Порядок

виходу  із  житлових  чи  виробничих  (службових)  приміщень  (знеструмлення
приладів  та  обладнання,  відключення  освітлення,  водо-  та  газо-  постачання.
Тривожна валіза (чи наплічник) та її вміст. 

Тема 8. «Засоби пожежогасіння».
Вогнегасники  їх  види,  призначення  та  прийоми  застосування.  Пожежний

інвентар (покривала  з  негорючого  теплоізоляційного  полотна,  грубововняної
тканини або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати).
Пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо). Місце знаходження первинних
засобів пожежогасіння та пожежних кранів і гідрантів на підприємстві. Порядок їх
застосування.

IV. ПЕРЕЛІК  НОРМАТИВНИХ  ДОКУМЕНТІВ, ЛІТЕРАТУРИ ТА
ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ.

Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 № 5403-VI // Відомості
Верховної Ради України. — 2013. — № 34-35.

Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань
та  спеціалізованих  служб цивільного захисту  засобами  індивідуального  захисту,
приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю:
постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200 // Офіційний
вісник України. — 2002. —  № 34.

Про  затвердження  Порядку  здійснення  навчання  населення  діям  у
надзвичайних ситуаціях: постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013
р. № 444 // Офіційний вісник України. — 2013. — № 50.

Про  затвердження  Порядку  підготовки  до  дій  за  призначенням  органів



управління та сил цивільного захисту: постанова Кабінету Міністрів України від 26
червня 2013 р. № 443 // Офіційний вісник України. — 2013. — № 50.

Про затвердження Порядку проведення евакуації  у  разі  загрози виникнення
або  виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного  характеру:
постанова Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 // Офіційний
вісник України. — 2013. — № 92.

Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців,
діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного
захисту:  постанова  Кабінету  Міністрів  України від  23 жовтня  2013  р.  № 819  //
Офіційний вісник України. — 2013. — № 89.

Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. – К.: Знання-
Прес, 2007. – 487 с.

Ви  стали  заручником.  Вибухонебезпечні  предмети.  Радіаційна  небезпека.
Хімічна  небезпека.  Пожежа.:  Памятки  для  населення. –  Івано-Франківськ.:
Навчально-методичний  центр  цивільного  захисту  та  безпеки  життєдіяльності
Івано-Франківської області, 2015. – 8 с.

Знати  та  вміти.:  Навчальний  посібник  –  Івано-Франківськ.:  Навчально-
методичний  центр  цивільного  захисту  та  безпеки  життєдіяльності  Івано-
Франківської області, 2015. – 76 с.

Курс  лекцій  з  тематики  цивільного  захисту  для  персоналу   підприємств,
установ,  організацій.:  Навчальний  посібник  –  Івано-Франківськ.:  Навчально-
методичний  центр  цивільного  захисту  та  безпеки  життєдіяльності  Івано-
Франківської області, 2014. – 215 с.

Я.М.Семчук,  Р.З.Борисюк,  М.В.Осипчук,  Є.Т.Піндус,  М.Б.Поливяний,
Й.І.Рошак,  Л.Я.Савчук.  Наука  виживання.:  Навчальний  посібник  –  Івано-
Франківськ.:  Навчально-методичний  центр  цивільного  захисту  та  безпеки
життєдіяльності  Івано-Франківської  області,  Івано-Франківський  національний
технічний університет нафти і газу, 2014. – 101 с.

Дії  населення  в  умовах  надзвичайних  ситуації  воєнного  характеру
http://www.mns.gov.ua/content/ns_voennogo_haraktery.html.

Хімічна небезпека. http://www.mns.gov.ua/content/abc_survival_4.html.
Радіаційна небезпека. http://www.mns.gov.ua/content/abc_survival_3.html.
Як вести себе при обстрілі та бомбардуванні.  http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-

news/id/1508263.
Дії в разі терористичного акту. 

http://www.mns.gov.ua/content/nebezpeka_social_harakter.html.

              Начальник ВОП                                      А.А.Сіроцінський
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