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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР  ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ  
ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 
 
 

ПРОГРАМА 
прискореної підготовки працівників до дій в особливий період 

(варіант) 
  

І. Загальні положення 
 

Програма прискореної підготовки працівників суб’єктів господарювання 
до дій в особливий період (далі – Програма) розроблена відповідно до Порядку 
здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444. 

Програма є методичною основою та рекомендацією для розроблення 
підприємствами, установами та організаціями, які продовжують роботу у 
воєнний час, програми прискореної підготовки своїх працівників до дій в 
особливий період. Навчання працівників за Програмою розпочинається 
одночасно з введенням в дію планів цивільного захисту на особливий період. 

Метою організації навчального процесу за Програмою є підготовка у 
стислі терміни працівників підприємств, установ та організацій до практичних 
дій в умовах особливого періоду на базі раніше набутих ними знань і навичок 
під час навчання у системі цивільного захисту. 

Навчальні питання тем Програми відпрацьовуються практично. Під час 
занять працівники залучаються до підготовки наявних захисних споруд для 
використання за призначенням, спорудження найпростіших укриттів, 
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виготовлення ватно-марлевих пов’язок, виконання протипожежних та інших 
заходів, що підвищують стійкість роботи підприємства, установи, організації у 
воєнний час. 

За рішенням керівника суб’єкту господарювання рекомендована тематика 
може змінюватися з урахуванням особливостей підприємства, установи, 
організації. У той же час зменшувати загальну кількість навчальних годин не 
рекомендується. 

 
II. Орієнтовний обсяг засвоєних знань та вмінь за Програмою 

 
За результатами навчання працівники повинні знати: 
 порядок дій за сигналами оповіщення; 
 заходи щодо забезпечення сталої роботи, у тому числі безаварійної 

зупинки виробництва; 
 місця розташування, порядок заповнення та правила перебування у 

захисних спорудах; 
 порядок проведення евакуаційних заходів у період воєнного стану; 
 правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих 

предметів, що можуть бути використані для вчинення 
терористичних актів; 

 порядок проведення знезараження, часткової санітарної обробки. 
За результатами навчання працівники повинні вміти: 
 чітко діяти за сигналами оповіщення; 
 своєчасно займати захисну споруду, пристосовувати підвальні 

приміщення та споруди подвійного призначення під укриття, 
споруджувати найпростіші укриття; 

 виходити через аварійний вихід у випадку завалу основного входу 
або руйнування захисної споруди; 

 користуватися засобами індивідуального захисту, первинними 
засобами пожежогасіння; 

 пристосовувати одяг до захисту від радіоактивних, отруйних 
речовин і бактеріальних засобів; 

 захищати від забруднення продукти харчування, воду, а також 
сільськогосподарських тварин і фураж (для населення сільської 
місцевості); 

 надавати домедичну допомогу постраждалим; 
 знезаражувати приміщення, робочі місця, одяг, взуття, засоби 

захисту та особисті речі, проводити часткову санітарну обробку. 
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ІІІ. Орієнтовний розподіл навчального часу за розділами Програми 
та формами навчання 

Форма навчання, кількість годин 
Найменування теми Курсове 

навчання 
Індивідуальне 

навчання 
Порядок дій працівників відповідно до 
плану цивільного захисту на 
особливий період та за сигналами 
оповіщення 

1 – 

Способи захисту від наслідків 
надзвичайних ситуацій, спричинених 
застосуванням засобів ураження в 
особливий період 

1 – 

Підготовка захисних споруд та 
найпростіших укриттів для захисту 
працівників 

1 – 

Засоби індивідуального захисту, 
порядок користування ними. 
Знезараження і часткова санітарна 
обробка 

1 – 

Порядок проведення евакуаційних 
заходів в особливий період 1 – 

Порядок і правила надання домедичної 
допомоги потерпілим 1 – 

Контрольні заходи 1  
Всього 7 – 

 
ІV. Рекомендована тематика та орієнтовний зміст тем 

за розділами Програми 
 

Тема 1. Порядок дій працівників відповідно до плану цивільного 
захисту на особливий період та за сигналами оповіщення. 

Порядок організації управління, оповіщення та інформування 
працівників під час переведення підприємства з мирного часу на режим 
функціонування в особливий період. Інформування працівників щодо дій 
відповідно до вимог плану цивільного захисту на особливий період. Порядок 
оповіщення  та дій при загрозі виникнення аварій, катастроф, застосування 
зброї масового знищення. Дії за сигналом «Увага всім!». 
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Тема 2. Способи захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, 
спричинених застосуванням засобів ураження в особливий період. 

Сучасні військові засоби ураження населення та об’єктів економіки, їх 
основні характеристики. Вибухонебезпечні предмети (боєприпаси, вибухові 
речовини, вибухові пристрої). 

Правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних та підозрілих 
предметів, що можуть бути використані для вчинення терористичних актів. 

Дії у разі захоплення в заручники або у випадку перебування в районі 
проведення бойових дій (антитерористичної операції). 

 
Тема 3. Підготовка захисних споруд та найпростіших укриттів для 

захисту працівників. 
Характеристика захисних споруд. Приведення захисних споруд у 

готовність до використання за призначенням. Звільнення захисних споруд від 
матеріальних засобів. Визначення та доведення до працівників місць 
розташування, порядку заповнення та правил перебування у захисних 
спорудах. Виготовлення та встановлення лавок, нар. Будівництво 
швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту. Пристосування та 
використання найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення для 
захисту працівників. 

 
Тема 4. Радіаційний та хімічний захист. Використання засобів 

індивідуального захисту. 
Режими радіаційного захисту. Робота з приладами радіаційної, хімічної 

розвідки та дозиметричного контролю. Йодна профілактика. 
Загальні правила поведінки та дії працівників при аваріях з викидом 

небезпечних хімічних речовин. 
Санітарна обробка працівників. Дезактивація приміщень, обладнання, 

техніки, виробничої території тощо. 
Порядок отримання засобів індивідуального захисту. Підбір та 

підготовка протигазу (респіратора) для використання. Порядок використання 
пошкодженого протигазу. Відпрацювання нормативів з одягання протигазу на 
себе, пораненого. Виготовлення ватно-марлевих пов’язок та протипилових 
тканинних масок. Заходи безпеки при користуванні засобами індивідуального 
захисту. 

  
Тема 5. Порядок проведення евакуаційних заходів в особливий період. 
Організація та порядок проведення евакуаційних заходів в особливий 

період. Порядок і терміни оповіщення про початок евакуації. Обов’язки 
працівників при проведенні евакуації. Уточнення списків на евакуацію 
працівників та членів їх сімей, розрахунків на вивезення документів та майна. 
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Доведення до працівників місця розташування збірного пункту евакуації, 
порядку вивезення (виведення) до районів (пунктів) розміщення. 
Ознайомлення з районом розміщення працівників. 

 
Тема 6. Порядок і правила надання домедичної допомоги потерпілим. 
Проведення первинного огляду потерпілого. 
Домедична допомога при ранах і кровотечах. Способи зупинки кровотеч. 

Правила та прийоми накладання пов’язок на рани. 
Домедична допомога при переломах. Прийоми та способи іммобілізації із 

застосуванням табельних або підручних засобів. 
Основні правила надання домедичної допомоги постраждалим: 
при раптовій зупинці серця; при травматичній ампутації; при позиційному 

стисканні м’яких тканин;при наявності декількох постраждалих;постраждалим з 
опіками; постраждалим без свідомості. 
 

V. Рекомендації щодо перевірки засвоєння змісту Програми 
 
Перевірку засвоєння змісту Програми рекомендується проводити 

комісією із залученням фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і 
здійсненням заходів з питань цивільного захисту. 

Перевірку знань за змістом Програми рекомендується проводити шляхом 
тестування або заліку в усній чи письмовій формі. 

 
VІ. Рекомендований перелік навчально-матеріального майна 

 

Для забезпечення проведення навчання за Програмою використовується 
матеріально-технічна база підприємства, установи та організації. 

 

 

VІІ. Рекомендований перелік нормативних документів 
 

1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VІ. 
2. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 06.04.2000 

№ 1647-ІІІ. 
3. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 

№ 1550-ІІІ. 
4. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого 

випромінювання» від 14.01.1998 № 15/98-ВР. 
5. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 

06.04.2000 № 1645-ІІІ. 
6. Закон України «Про оборону України» від 05.10.2000 № 2020-ІІІ. 
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7. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 № 683-ІV. 
8. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19.06.2003 

№ 964-ІV. 
9. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» від 24.02.1994 № 4004-XII. 
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 № 192  «Про 

затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у 
надзвичайних ситуаціях»  

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 «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». 

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про 
затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 
ситуаціях». 

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 «Про 
затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». 

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 
Єдину державну систему цивільного захисту» від 09.01.2014 № 11. 

15. Наказ МНС України від 16.07.2009 № 494 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо розроблення планів цивільного захисту підприємств, 
установ та організацій на особливий період». 

16. Наказ Держгірпромнагляду України «Про затвердження Правил вибору та 
застосування засобів індивідуального захисту органів дихання» від 28.10. 
2007 № 331. 

17. Наказ МОЗ України «Про затвердження порядків надання домедичної 
допомоги особам при невідкладних станах» від 16.06.2014 № 398. 

18. МНС України. Всеукраїнський НДІ ЦЗ. «Захист населення і територій від 
НС». Том.6 «Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони)». За 
загальною редакцією В.В. Могильниченка. Київ – 2010 рік.  

19. Національні стандарти України: Безпека у надзвичайних ситуаціях 
      Ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків. (Загальні положення. 

ДСТУ 7098:2009) Держспоживстандарт 2010. 


