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Найrtенr вання Te\{I.1

Кiлькiстг, l -годин | tsИД зilняття

2.4.5. CaHiTapHa обробка ;кl:ей l Прак-пгчне
занrIття

2,4,6, пункти видачi засобiв захисту. Склад, порядок
роботи, обладнання пунктiв видачi. Порядок
пiдготовки i видачi засобiв захисту

l Праrгичне
занl{ття

2.5. Для формувань забезпqчення та обслуговування
2.5.|. Розгортання та дii' мобiльного пункту харчування 1 Практичне

заняття
2.5.2. 1 Практичне

заняття
2.5.з. Розгортання та дiТ мобiльного lrункту MaTepia.ltbHo-

технiчного забезпечення
2 Практичне

занятIя
2.5,4. Ланка з пiдвезення води. Комплектування та

пiдготовка технiки. Органiзацiя роздачi питнот
води населенню

1 Практичне
заняття

2.5.5. Розгортання та дii мобiльноТ автозаправноТ станцiI i Практичне
заняття

ин та тваDин2.6. я мyвань захи
z.0.1. Ветеринарна обробка тварин 1 Практичне

заняття
2.6.2. Знезараження про.rr KTiB ltsарL{нн}.lцтва.

росjIинництва. воJI] т,а фl-ра;кl

) Практичне
заняття

2.6.з, l Практичне
заняття

2.6.4. [1роведелtня заходiв iз захис.гy
ci;I ьськоt,осподарських росJlин

1L Практичне
занlIття

?J . Дл" протипожежних формувань
2.7,1 Пожежно-технiчне спорядження. Вогнегаснi

речовини та сфера ik застосування
l Практичне

заняття
2.7.2. Локалiзацiя та гасiння лiсових, торф'яних та

степових пожеж
2 Практичне

заняrгя
2.1 .з, Протипожежнi профiлактичнi заходи на об'ектi 1 IIpaKTrl,1Hc

:]аняl"I,я
2.7.4. Способи та прийоми гасiння пожежi на об'ектi

господарювання. Прийоми рятування людей з
пчLлаючих булiвель i споруд

2 Практичне
заняття

2.8. f,ля формувань охорони громадського порядку
2.8.1 Правова основа введення режиму надзвичайного

станч
1 Практичне

заняття

2.8.2. lii формувань при проведеннi евакуацiТ населення 2 Практичне
заняття

2.8.з. Забезпечення публiчного (громад9ького),порядку,
попередження та припинення випадкiв 2

Практичне
заняття
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тем

Найменування теми кiлькiсть
годин

Вид занятгя

мародерства, розкраданнJ{ матерiа-пьних цiнностей
i майна при лiквiдацii наслiдкiв стихiйного лиха,
аварiй та катастроф

2.8.4. Психологiя натовпу. Поперед}кення панiки серед
населення.

1
Практичне

заняття
2.9. Для автомобiльних формувань

2.9.| Планування та органiзацiя автотранспортного
забезпечення при перевезеннi населення i вантажiв

1
Практичне

заII'Iття
2.9.2. Обладнання автотранспорту для перевезення

уражених i постраждil,Iих внаслiдок стихiйного
лиха, аварiй та катастроф

1 Практичне
заняття

2.9.з. Здiйснення перевезенIu{ населення 2 Практичне
заняття

:.9.4. Здiйснення перевезення вантажiв, обладнання 2 Практичне
заняття

2.10. Для формyвань зв'язкy
2.10.1 Засоби зв'язку, якi е на ocHaшIeHHi формування 2 Практичне

заняття
2.|0.2 f)рганiзацiя та забезпеченlля стfulого зв'язк\, },

районах стихiйногtl лиха. aBapil"l та катастроф
2 Практичне

заняття
2.10.з Ilорядок розгор,tання та експJ\ атацiТ засобiв

au' 
",, 

ny у р irrrrrх. 
-\,х{ 

овах наJзвI,{LiаI-Iнlrх crrTl, ацiri
l Практичне

заняття
2.11. Для формyвань евакyац ll

2.1 1.1 [Iорядок l]роведення заходiв з евакуашiТ 2 Практичне
заняття

.ri.J

Евакуацiя людей з районiв стихiйного лиха, аварiй
та катастроф

2 Практичне
заняття

Евакуацiя людей i вантажiв, матерiа-llьних
цiнностей та обладнання при загрозi та в умовах
стихiйного лиха, aBapii чи катастрофи

2 Практичне
заняття

2.12. Щля медиQних формуван ь
\2.1 Медична допомога постраждitJIим при

надзвичайних ситуацiях. Медичнi засоби захисту
2 Практучне

заняття
|2.2 Органiзацiя роботи медичного формування при

виконаннi завдань за призначенням
2 ПрактйЧне

заняття
z.|2,з ДiТ особового скJIаду формування при наданнi

першоi медичноi допомоги людям, якi
постраждilли внаслiдок надзвичайноТ ситуацii

2 Практичне
заняття

2.13. Для формyвань обслyговування сховиш
Захиснi споруди, особливостi ix будiвництва,
обладнання, утрймання та правила експлуатацiТ

,) Практичне
заняття

Дii особового скJIаду формування пiд
пiдготовки захисноТ спорули до використання
призначенням

час
за

2 [Iрактичне
заняття

z.|з.з liI особового скJIаду формування пiд час прийому
та пiд час перебування у захиснiй спорудi людей,

2 Практичне
заняття
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' 
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.1з.1
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Найменування теми
кiлькiсть

годин
Вид занятгя

якi укриваються, а також пiсля виведення людей

змiст теми

Тема 2.4.1. Органiзацiя радiацiйного i хiмiчного контролю. Прилади

радiацiйноТ та хiмiчноi розвiдки.
Види радiацiйного i хiмiчного контролю. Принципи органiзацiТ i МеТОДИ

проведення радiацiйного i хiмiчного контролю. Проведення РаДiаЦiйНОГО i
хiмiчного контролю. ,.щопустимi дози опромiнення. Порядок облiку отриманих

доз, оцiнка працездатностi.
органiзацiя дозиметричного контролю у формуваннях: груповий та

iндивiдуальний контроль. Порядок видачi iндивiдуальних дозиметрiв i зняття

показань. Ведення журналу облiку доз опромiнення особоВоГО СКЛаДУ.

Представлення (донесення) iнформацiТ про дози опромiнення особовоГо СКПаДУ.

Прилади радiацiйноТ, хiмiчноi розвiдки та дозиметричного контролю, ix
призначення, загаJIьна побудова i порядок роботи з ними.

Тема 2.4.2. Органiзашiя радiацiйного i хiмiчного спостереження. I\4ереяtа

спостереження та лабораторного контролю.
Система збору. обробки та аналiзу iнфорьrацii. Органiзацiя радiацiйного i

хlмlчного спостереження у рiзних режр{N,lах дiяльностi. Органiзацiя

спостереженнll на об'ектах, якi мають диспетчерську службу в режишri

цiлодобового чергування. Органiзацiя спостереження постами радiацiйного та

хiмiчного спостереження. Органiзацiя збору i обробки iнформачiТ.
Тема 2.4.з. Щii формувань при веденнi розвiдки маршрутiв висування i

району (об' екта) аварiйно-рятуваJIьних та iнших невiдкладних робiт.
лii особовогО складУ розвiдувальноТ ланки при веденнi розвiдки

маршруту висування: визначення стану дорiг i MocTiB, прохiдностi маршрутiв,

визначення та позначення меж зараження, виставлення знакiв огородження,

пошук обходiв заражених дiлянок, порядок Тх позначення. Визначення обсягiв i

характерУ руйнувань, затоплень, пожеЖ i напрямкiв iх розповсюджёння.
СкладанНя схемИ маршруТу висування. Вiдшукання входiв i аварiйних виХодiв

захисних споруд.
Оцiнка радiацiйноТ, хiмiчноТ, пожежноТ, iнженерноТ та медичноТ

обстановки на об'сктi господарськоi дiяльностi.
Тема2.4.4. Спецiальна обробка на об'сктi господарськоi дiяльностi.

ii cyTHicTb i змiст,
CyTHicTb i змiст спецiальноТ обробки, ft' складовi частини. ВизначеннЯ

ступенiв зараження транспортних засобiв, булiвель i спорул, внутрiшнiх

примiщень та робочих мiсць, дiлянок мiсцевостi, води, продовольства та

харчовоТ."ро"""". Знезараження рiзних поверхонь вiд радiоактивних, хiмiчних

p..rou"", бактерiальних засобiв. Види знезараження та ik змiст. Сили i засоби

знезараження, TexHiKa, речовини i розчини, якi застосовуються при

,".rupu*eHHi, та поряДок Ж приготуВання. Проведення дезактивацiТ, ,Щегазацiя



(часткова, повна) ,га способи iT проведення. Види i способи дезiнфекцii.
Порядок проведення знезараження на об'ектi господарськоi дiяльностi та у
формуваннi. Особливостi обробки при комплексному зараженнi. Контроль
повноти знезараження. Заходи безпеки при проведеннi знезараження.

Тема 2.4.5. CaHiTapHa обробка людей.
CaHiTapHa (часткова, повна) обробка персонiшу об'екта господарськоТ

дiяльностi та особового складу формувань при зараженнi радiоактивними,
хiмiчними речовинами, FDФ та бактерiалъними засобами. Порядок проведення
частковоТ caHiTapHoT обробки. Порядок проведення повноТ caHiTapHoT обробки
на попередньо обладнаних стацiонарних обмивальних пунктах (СОП), куполах,
душових павiльйонах, санiтарних пропускниках або на спецiально розгорнутих
для цiеТ цiлi площадках з використанням пересувних засобiв типу ДДА-5З i
ДДП. Розгортання пункту caHiTapHoT обробки в польових умовах. Особливостi
та послiдовнiстъ проведення caHiTapHoT обробки при комплексному зараженнi
отруйними, радiоактивними речов}Iнами та бактерiальними засобами.

Тема2.4.6. Пункти видачi засобiв захисту. Склад, порядок роботи,
обладнання пунктiв видачi. Порядок пiдготовки i видачi засобiв захисту.

Склад, оснащення пункту видачi засобiв iндивiдуального захисту (д-i -
ЗIЗ), порядок Тх роботи. Ресстрацiя ",lюдей. якi прtлбr,,ли на гiункт видачi ЗIl]"
Визначення розмiрiв рiзних видiв протигазiв. Ilорядок видачi про,гиг,азiв"
Збlлрання протигазiв та перевiрка Тх на гер\{етI{чнiсть. Залriна несправI-1их i]ili.
L{авчання правил корист\/вання протигазоrт. Заходll безпекрt.

Ieщa:lJ. Розгортання та дij r,tобiльного пунктч харчування.
F{орми фiзiологiчн}lх потреб у харчових речовинах i енеllгiТ ,il:iя рi:знлtх

груп населення. Норми забезпечення продуктами харчування постраждаJIого у
надзвичайних ситуацiях населення. База створення i порядок розгортання
мобiльного пункту харчування у польових умовах, його технiчнi можливостi,
обсяг возимого запасу продовольства. Приготування i роздача TlKi в умOвах
радiоактивного, хiмiчного i бактерiа-шьного зараження, Органiзацiя. у разi
необхiдностi, контролю забруднення
продовольства i харчовоТ сировини.
iнвентарю та мiсць зберiгання продуктiв

Тема2.5.2. Розгортання та дiТ
забезпечення.

порядок розгортання мобiльного
в польових умовах. Порядок

(зараяtенrrяj продук,гiв i(ap.ll,BaI-tHя.

Знезараження кухсн}iого обла;tнання.
харчува}I}{я.

пrобiлыtого пу}{кту rrрt]/lовольЧогс

База створення, технiчнi можливостi та порядок розгортання мобiльного
пункту продовольчого забезпечення в польових умовах. Пiдготовка транспорту
для перевезення продуктiв харчування. Порядок забезпечення формування
сухим пайком. .Щопустимi норми зараження продуктiв, харчування. Порядок
роботи пункту в умовах зараження мiсцевостi радiоактивними, хiмiчними
речовинами, FIХР та бактерiальними засобами. Знезараження складських
примiщень, транспорту i обладнання.

Тема 2.5.з. Розгортання та дii мобiльного пункту матерiалъно-технiчного
забезпечення.

База створення, технiчнi можливостi та
пункту матерiально-технiчного забезпечення



замiни бiлизни, взуття та одяry на санiтарно-обмивальних пунктах i в

пiдроздiлах медичного забезпечення. Замiна бiлизни, взуття та одягу в умовах
,upb*.*,"" радiоактивними, хiмiчними речовинами, FжР та бактерiальними

засобами. Заходи безпеки при роботi iз зараженими бiлизною, взуттям та

одягом.
Тема 2.5.4. Ланка з пiдвезення води. Комплектування та пiдготовка

технiки. Органiзацiя роздачi питнот води населенню.
ВизначеНня необХiдноТ кiлькостi води для побутових потреб у районi

лиха. Уточнення стану i можливостi використання Учiлiлих i частково

пошкодЖениХ систеМ побутового водопостачання i автономних водозаборiв,

водоочисних спорУд i установок. Обладнання пункту водозабору, очищення i

роздачi води у пересувну тару. Використання простiших засобiв видобування i

очистки води. Органiзацiя пiдвезення необхiдноТ кiлькостi води наJIивним

транспортом i у розфасовцi.
Тема 2.5.5. Розгортання та дii мобiльноi автозаправноi станцiТ.

ВизначенЙ обс"гУ постачання паJIивно-мастильних матерiалiв. TexHiKa i

обладнання мобiльноi автозаправноi станцiТ, ix можливостi. Вибiр мiсця

розгортання мобiльноi автозаправно1 станцii, порядок його проведення.

засобiв. шо за-ц\,чаються до лiквiдацiiпорядок заправки транспортних засооtв. шо за-ц\,чаються л(

надзвичайноТ ситуашiТ. Органiзацiя охорони п\,нкт\', заходи безпеки,
' Тема 2.б.1 . Ветеринарна обробка тварин.

обладнання пцайданчика для ветеринарноi обробки тварин i сорт,у,вання Тх

за ступеНем зараЖеностi. ЗасобИ ветеринарноТ обробки i правила роботи з ними.

знезарах<ення продуктiв тваринництва, роспинництва, води та

фура*у.
видалення радiоактивних речовин шляхом зняття верхнього

забрулненогО шарУ Фурu*у. ,Щезактивацiя соковитих KopMiB. ,Щезактивацiя води.

перЁробка сiлъськогосподарськоi продукцiт, зараженоi радiоактивними

р""о""rurи.,Щегазацiя продовольства i фуражу провiтрюванням, термiчним,

*iriu""* i механiчним способами. Дегdзацiя води,

щезiнфекцiя продовольства i фуражу хiмiчним способом, Приготування

дезiнфiкуючих розчинiв. Щезiнфекцiя води.

Тема 2.6.3. Надання лiкувальноТ та профiлактичноi допомоги тваринам,

Тема 2.6.2.

профiлактика уражень. Вакцинацiя i запобiжнi щеплення

Нанесення на .ro""p*"i тiла тварин спецiальних розчинiв i

iнсектицидiв. Знешкодження комах i клiщiв на пасовищах i мiсцях

тварин. Знешкодження гризунiв.
Лiкування тварин, уражених променевою

тварин.
емчльсiй-
перегонiв

хворобою, при ураженнi
шлунково-кишкового .тракту радiонуклiдами, отруйними речовинами.

Тема2.6.4. Проведення заходiв iз захисту сiльськогосподарських рослин. .

г_ форrуuu"rr" iз проведення агрохiмiчних заходiв. Боротьба з

хворобами 
- i . шкiдникамИ сiльськогосподарських культур, Порядок

.u.ro"y"u"rn" iнсектицидiв та фунгiцидiв. Застосування аерозолiв для

знезараженнJI зерносхоВИЩl ,.rrп"цi, полiв. Створення запасiв oTpyToxiMiKaTiB i

пiдготовКа технiчНих засобiв для ix застосування. ЩiТ формування при ураженнi



рослин гербiшll_rами. ДiТ формування при ураженнi рослин бiологiчнрlми
засобаrtrt. ДiТ формування прL{ зараженнi грунту i ураженнi рослиrr
1адiонl,клiдами. Заходи безпеки при проведеннi робiт"

сфера
Тема2.7.1. Пожежно-технiчне спорядження. Вогнегаснi речовини та
ix застосування.
Матерiаrrьно-технiчне забезпечення протипожежного формування

технiкою та спорядженням. OcHoBHi, спецiальнi та допомiжнi пожежнi
автомобiлi. OcHoBHi пожежнi машини: пожежнi автоцистерни, Hacocнo-pyKaBHi
автомобiлi, пожежнi HacocHi станцii тощо. Спецiа;rьнi пожежнi машини:
автодрабини, колiнчастi автопiдйомники, автопiнопiдйомники, пожежнi
г€tзодимозахиснi автомобiлi, автомобiлi зв'язку тощо. Щопомiжнi пожежнi
машини: пересувнi aBTopeMoHTHi майстернi та iншi. Немеханiзований
iHcTpyMeHT, який с на оснащеннi формування, його можливостi та порядок
застосування.

Засоби,
iзолювання,

якi застосовуютъся при гасiннi пожежi: засоби

розбавлення, хiмiчного гаJIьмування реакцii
характеристики та сфери застосування.

Тема2.7.2. Локалiзацiя та гасiння лiсових, торф'яних та степових пожеж.
Органiзацiя гасiннll пожеж. Прийоми i способи локалiзацii та гасiння

лiсових, торф'яних i степових пожеж (гiлками дерев, закиданням Грунту,
використанням трактора з плугом, спорудженням загороджув€Lльних i
мiнералiзованих стрiчок (канав, траншей), подання на частину вогнища пожежi
вогнегасних засобiв. Практична робота на лiсопожежнiй технiцi, яка е на
оснащеннi формування. Особливостi боротьби з пожежами в ускладнених
умовах (у спеку, при сильному BiTpi, вночi тощо). Заходи безпеки при гасiннi
лiсових пожеж.

Тема 2.7 .З. Протипожежнi профiлактичнi заходи на об'ектi.
Змiст пожежно-профiлактичних та iнженерно-технiчних заходiв, якi

,,iiliснюються на об'ектi, обсяг i порядок ik проведення. Практичне виконання
пожежно-профiлактичних заходiв. _ Пiдготовка персонаJIу об'скта
господарювання до роботи з попередження можливих пожеж.

Тема2.7.4. Способи та прийоми гасiння пожежi на o6,1eKTi

господарювання. Прийоми рятуваннrI людей з папаючих будiвель i споруд. .,

Вихiднi данi для розрахунку сил i засобiв для гасiння пожеж на рiзних
об'сктах. Прийоми гасiння поКеж на поверхах, у пiдвалах, будинках
пiдвищеноi поверховостi, на вiдкритих технологiчних установках, якi пов'язанi
з переробкою вуглеводневих газiв, нафти i нафтопродуктiв, нафти i
нафтопродуктiв у резервуарах, г€lзових i нафтових фонтанiв при прориВах
llродуктопроводiв тощо.

Обладнання для евакуацii людей, у тому числi хворих, пораненИХ, З

палаючих поверхiв, пiдвалiв, завалiв тощо. Прийоми евакуацiТ.
Тема 2.8.1. Правова основа введення режиму надзвичайного стану.
Закон УкраТни <Про правовий режим надзвичайного стану>>. Умови i

порядок введеннrI та скасування дiТ режиму надзвичайного стану. Особливостi
органiзацiТ повсякденного життя в умовах оголошення надзвичайного станУ.

охолодження,
горiння, ik



Змiст захо.liв правового pe/KI1\1\ на.]звI.Iчаt'lного стан\. Jоlзтковi зrr.'-;

режиNry наJзtsI.1чаI"{ного стан\ у зв'язк\, iз на.]звt{чаlYtнilltl1 cttTr ацiяril,
техногенного або природного xapaкTepr,. ГарантiТ прав i свобо: гро\lа_fяН Tf,

прав i законних iHTepeciB юридичних осiб в умовах надзвичаi"Iного сТаН\,

Вiдповiдальнiсть за порушення вимог або невиконання заходiв праВоВОГО

режиму надзвичайного стану.
Тема 2.8.2. ЩiТ формувань при проведеннi евакуацiТ населення.

ЩiТ нарядiв формування охорони громадського порядку iз забезпеЧеннЯ

порядку та припинення панiки на збiрних i приймаJIьних пунктах еваКУаЦiТ, У
мiсцях посадки на транспорт. Забезпечення порядку на маршрутах еваКУаЦiТ, У
пунктах висадки i в районах (пунктах) розмiщення евакуйованого населеННЯ.

Тема 2.8.З. Забезпечення громадського порядку, попередження Та

припинення випадкiв мародерства, розкрадання матерiальних цiнностей i майна
при лiквiдацiТ наслiдкiв стихiйного лиха, аварiй та катастроф.

Розмiщення постiв охорони.
крадiжок матерiальних цiнностей

особового складу щодо припинення
майна громадян i пiдприсмств при

лii
та

оточеннi мiсця аварii, зони катастрофи та зон стихiйного лиха. Забезпечення

режимУ допускУ людей i транспорту до мiсць проведення рятуваJIьних та iнших
невiдкладних робiт. Психологiчна пiдготовка особового складу невоснiзованьго

формування до дiй в умовах надзвичайноi сиryацii.
Тема 2.8.4. ПсихЬлогiя натовпу. Попередження панiки серед насеJIенНЯ.

Поняття психологiТ натовпу. Панiка. Спiввiдношення панiки i РОЗМiРУ
небезпеки' що загрожус. Причини виникнення панiки та особливостi if
проявлення. Види панiки за масштабом, за обсягом, за тривалiстю, за

iнструктивними наслiдками. Механiзм розвитку бурхливот динамiчнот панiки.

заходи щодо запобiгання панiцi або зниження iMoBipHocTi Ti виникнення.

Заходи щодо припинення панiки.
Тема 2.9.1. ГlпануваннJI та органiзацiя автотранспортного забезпечення

при перевезеннi населення i вантажiв.
Завдання автотранспортного забе.зпечення евакуацiйних заходiв. Сили i

засоби, щО з€LлучаютъсЯ до автотранспортного забезпечення евакуацiйних
заходiв. Планування автотранспортного забезпечення. Органiзацiя

автотранспортного забезпечення. Пiдготовка рiзних типiв автомобiльного

транспорту до перевезення людей i вантажiв. Порядок формування колон.

Матерiально-технiчне забезпечення перевезень.
Тема 2.9.2. ОбладнаннЯ автотранспорту для перевезення уражених 1

:ii,]страждаJIих внаслiдок стихiйного лиха, аварiй та катастроф.

порядок одержання спецiального обладнання та установка його на

автотраНспортнi засоби. Виготовлення та використання пiдручних засобiв для

устаткування автотранспорту при перевезеннi людей i вантажiв. Контроль за

bru"o' спецiальноiО обладнаннЯ прИ здiйсненнi евакоперевезень. Заходи'

безпеки.
Тема 2.9.3. Здiйснення перевезення населення.
подача автотранспорту на пункти посадки людей та навантаження

вантажiВ. ПравиЛа посадКи людеЙ, укладки та крiплення вантажiв. Подача



автотранспорт\ _]о \liсць наванга/i\ення \ ра/hених i xBopttx, З:riтснен_l
переговорного зв язк\ водiя irtеJlтчного працiвнrtка. якI.1}'l зна\о.]]Iтьt'я п.- ',_'-,

руху в кузовi ван,гажiвки. Обов'язкlл водiйського скла.]\,прl1 p)ci в Ko_,tl;i.

дотримання ним встановленого режиму р.yху,. Особлllвосl,i pi \} Kt].lt]H

зараженою мiсцевiстю, взимку, бездорiжжям. Заходи безпеки.
Тема 2.9,4. Здiйснення перевезення вантажiв, обладнання.
Подача автотранспорту на пункти навантаження ван,гажiв. Норми

навантаження вантажiв на транспорт. Розмiщення вантажiв. обладнання На

транспортних засобах та ix крiплення. Порядок охорони вантажiв на

транспортi. Особливостi при перевезеннi особливо цiнних, легкозаймистих,
вогне- та вибухонебезпечних вантажiв. Особливостi при перевезеннi вантажiв
зараженою мiсцевiстю. Заходи безпеки.

Тема 2.10.1 . Засоби зв'язку, якi с на оснащеннi формування.
Загальний устрiй, тактико-технiчнi характеристики радiостанцiй. якi е на

оснащеннi формування, та правила Тх експлуатацiТ. Загальний устрiй i правила
експлуатацiТ KoMyTaTopiB, телефонних апаратiв, польових кабелiв зts'я:]ку. яКi С

на оснашеннi формування.
Тема 2.|0.2. Органiзацiя та забезпечення стаIIого зв'язку у районах

стихiйного лиха, аварiй та катастроф.
Вибiр мiсця для розгортання радiостанцii. Отримання радiоданих.

Прокладення кабельних лiнiй зв'язку та спол}п{ення Тх з iснуючою телефонною
мережею. Прокладення польових лiнiй зв'язку. Порядок використання
збережених повiтряних i кабельних'лiнiй зв'язку у районах аварiй та катастроф.

Тема 2.10.3. Порядок розгортання та експлуатацiТ засобiв зв'язку у рiзних
умовах надзвичайних ситуацiй.

Правила та послiдовнiсть розгортання радiостанцiТ. Правила

Евакуацiя людей з районiв стихiйного лиха, аварiй та

встановлення зв'язку та ведення радiообмiну. Порядок передачi та прийому

радiосигналiв. Порядок користування телефонною мережею зв'язку. ДiТ

формування зв'язку при пересуваннi у складi колон, пiд час провеДення

рятув€tльних, аварiйно-вiдновлюв€Lпьних та iнших невiдкладних робiт прИ

надзвичайних ситуацiях рiзного походження.
Тема 2.11.1. Порядок проведення заходiв з евакуацii. Р

ГIлани проведення заходiв з евакуацii на об'ектi. Порядок роботи збiрного
пункту евакуацii, станцii посадки на транспорт, промiжних пунктiв евакуацii,
прийомного пункту евакуацii. Транспортне забезпечення заходiв з евакуацiТ.

Розселення людей на кiнцевому пунктi евакуацii. Поняття "екстрений захiд з

катастроф.
Екстрена евакуацiя людей та ix майна при стихiйних Jlихах, аварiях,

катастрофах. Маршрути евакуацiТ. Норми посадки людей при перевезеннi ix Hd

рiзних видах транспорту. Особливостi при перевезеннi людей ЗараЖеНОЮ

мiсцевiстю. TexHiKa безпеки при перевезеннях.
Тема 2.11.3. Евакуацiя людей'i вантажiв, матерiалъних цiнностеЙ Та

обладнання при загрозi та в умовах стихiйного лиха, аварii чи катастрофи.

евакуацii".
Тема 2.1,I.2.



Екстрена eBaKr ашiя BaHTa,i.,iB. rrатерiальних цiнностей та обладнання при

загрозi cTi,rxiйHrrx -lI1x. прI1 аварiях. катастрофах, обладнання мiсць для

ЦаВанТаiLення (розвантад.ення) рiзного род,ч вантажiв, обладнання, Заходи шоJо..---л'-
."u*_ouuiT BaHTaiKiB i обладнання, Особливостi екстреноТ

обладнання В умовах надзtsрIчайноТ ситуаr_iiТ рiзного
. ,,ir'ЧеННЯ еКСТРеНОТ

eBaKyauiT вантажiв i

IIоходження.
Тема 2.12.|. Медична допомога постраждаJIим гtри надзвичайних

ситуацiях. Медичнi засоби захисту,
перiоди надання медичнот допомоги постраждаIIим при надзвичаиних

ситуацiях. Види медичноТ допойоги при надзвичайних ситуацiях рiзного

походження: перша медична допомога, долiкарсъка, перпта лiкарсъка,

ква_lriфiкована i спецiалiзована медична допомога, ix ролъ, мiсце у систем1

медичнОТ допомогИ постражД€UIиМ та термiни Тх надання, Змiст та заходи

першоi медичнот та долiкарсъкот допомоги. Медичнi засоби захисту при

"ада""i 
першоi медичноi та долiкарськот допомоги: радiозахиснi препарати,

антидоти, протибактерi€tльнi препарати тощо. Призначення засобiв, i:x будова,

rtiдготовка до застосування та порядок використання, Порядок видачi та

завдань за призначенням.
Оцiнка медикО-Санiтарноi обстановки та проведення caHiTapHo-

епiдемiоЛогiчноi роr"iд*" d межаХ завданъ, покладениХ Еа формування),

пiдготовка до проведення заходiв лiкувально-евакуацiйного забезпечення

населенНя. Етапи та оптималънi термiни iх проведення, Порядок та прийоми

роботи особового складу формування при приведеннi медичноi евакуацii

постраждаJIих з вогнищ ураження. Порядок взаемодii особового складу

формування з iншими формуваннями при проведеннi заходiв лiкувалъно-

евакуацiйного забезпечення.
Тема2.|2.З. дii особового складу формування при наданн1 першо1

медичноi до.rоrоги'людям, якi постраждаJIи внаслiдок надзвичайноi ситуацiт,

ПослiдоВнiстЬ та прийомИ наданнЯ постраждаJIим першоi медичноТ

допомогИ при зупинках дихання та вiдновленнi сЪрчевоi дiяльностi, травмах i

npouor".ri, ,r"реломах KicToK, попередження шокового стану та виведр,ння з

нього, захисТ поранених i опiкових tIоверхонь, приrrинення або зменшення

впливу на ураженого отруйними i аварiйними хiмiчно небезпечними

р."оu""uми. оЪобливостi надання. постраждаJIим пертrrоТ медичноТ допомоги в

y*o"u* радiоактивного, хiмiчного i бактерiального зараження.

Тема 2.1з.1. Захиснi споруди, о"обп""остi ik будiвничтва, обладнання,

утримання та правила експлуатацiт, тр ла,лпттlтт
, Типи захисних споруд, ik призначення. Класи та групи сховищ 1

протирадiацiйних ykp"TTiB. Правила вибору мiсцъ розмiщення та побудови

захисних споруд. 
'Oc"o""i 

примiщення захисних споруД, Обладнання

примiще"" .u*"Ь"их споруд системами життсзабезпечення, Порядок утримання

захисних споруд та правила tx експлуатацii. Щокументацiя захисних споруд,

Система технiчного обслуговування та ремонту спецiаJIьного обладнання i



технiчни\ cllcTe\I за\IIснIlх спор}J, NIeTo:llKa перевiркll та пt)L]я].ilr,: l,- .-*.:-.:стан} готовностi захI,1снtlх спор),.], особ-rrивостi ,r rрrчarurarЯ I a еliaг..\ -1, ] ' _захисних спор}J на АЕС та хiрtiчно небезпечних об'сктах. об;аштr*."п" ..
особливостi експлуатаuiт простiших засобiв колективноI-о захllст\,.

Тема 2. t3.2. fiiT особового склаД} формУваннЯ пiд час пiдготовкlr захltсноi
споруди до використання за призначенням.

ВимогИ до умоВ утриманнЯ захисниХ споруд у мирний час. Порядок
приведеНня сховИща (укрИття) У готовнiсть до прийому населення: iнструктаж
особового складу групи, пiдготовка проходiв, входiв до сховища, звiльнення
примiщень вiд MaTepia"TiB мирноГо часу, розстановка нар та приборiв, створеннязапасiв продовольства, перевiрка систем енергопостаI{ання та
,, "lтт€З&безпечення., пiдключеннЯ засобiв зв'язку та оповiiцення, у.],очне}lLiя,";аН} укриття працiвникiв пiдприсмства (населення), гlеревiрка FIa
герметичнiсть.

Тема 2,1з.З. fliТособового складу формування пiд час прийому та пiд час
перебування У захиснiй спорулi людей, якi укриваюrо.", а такояt пiсля
виведення людей.

збiр особового складу формування при оголошеннi сигналу оповirцення.
ГIриведення систем життсзабезпечення сховища 1спорl,ли) ! iоОоч"г;;;;.органiзацiя взасмодiт з N,lедичним форrtчваннял,t та oxopo'tl громадського
порядку, Уточнення маршрутiв виходу людей до сховиtI]а та порядку входу донього, Розтvrirцення попередх(увальних знакiв, пока;кчикiв на Bcix xauprupyru,
руху. Органiзаuiя рухУ людеЙ до сховИша та при заtiняттi нимtи там своТх мiсць.
Органiзацiя комендантсьКоТ службlт. Забезlr"ч"rrп" безперебiйноТ роботr.I Bcix,",.е\4 життсзабезпечення сховища. Порядок eBaKyaltiT людей зi cxoBllшia.

4.t. Пiдготовка особового складу спецiалiзованLIх служб i формчвань
цивi.rrьного захисту до дiй у надзвичайних ситуацiях здiйснйсться як за цiсю
[Iрограмою, так i за Програмою загальнот пiдготовки працiвникiв tliдшрисмств,
установ та органiзацiй до дiй у .надзвичайних ситуацiях. kpi

небезпеки, то icHye доцiльнiсть проведення навчання ще й за
додатковот пiдготовки з техногенноi безпеки працiвникiв об'ектiв
небезпеки.

4,2. ЗанЯття З працiвнИками, якi входЯть дО складУ спецiалiзованих службi формувань цивiльного захисту, проводятъ, як правило, керiвники цих
фОРМУВаНЬ. КеРiВНИКИ фОрмувань до початку проведення ними занять
проходяТь обов'Язкове попередн€ навчання у Навча_rrьно-методичному центрiцз та Бжд Львiвськоi областi. Термiни проведення занять визначаютъся
керiвником суб'екта господарювання. Вивчення працiвниками, якi входять доскладу форйувань та служб, тем занять здiйснюеться щорiчно протягом
навчаJIьного року. - Помiсячний розподiл теМ для вивчення визначаеться
керiвником суб' екта господарювання.

4.З. ЩО проведення занять за'медичною тематикою заJIучаються медичнi

того, якrцо
пiдвищеноТ
Програьлою
пiдвищеноТ



ПРацiВники суб'екта господарювання або працiвники мiсцевих зана".liв
охорони здоров'я

4.4. Фахiвцi формувань, якi залуrаються до проведеннrI робiт з дегшацiТ,
ДеЗактивацii територiЙ та органiзовують i проводять хiмiко-дозиметричний
контроль, додатково проходять курсове навчання у Навчально-методичному
центрi I_{З та БЖД ЛьвiвськоТ областi.

y. Рекомендацiт щодо перевiрки засвоення змiстч Програми
5.1. Перевiрку засвосння змiсту Програми рекомендуеться проводити

комiсiйно iз залученням фахiвцiв, дiяльнiсть яких пов'язана з органiзацiею i
здiйсненням заходiв з питань цивiлъного захисту.

5.2. Перевiрку знань за змiстом Програми рекомендуеться проводити
шляхом тестування або залiку в усн,iй чи письмовiй формi.

YI. Рекомендований перелiк навчально-матерiального майна
6.1. Дл" забезпечення проведення навчання за Програмою

Використовуеться матерiально-технiчна база пiдприсмства, установи та
органiзацiТ.

6.2. У складi навчапьно-матерiального майна, повний перелiк та кiлькiснi
показники якого визначаються керiвником пiдприемства, установи .та
органiзацiТ з урахуванням особливостей ix виробничоТ дiяльностi та кiлькостi
працiвникiв, доцiльно передбачати протигЕlз фiльтруючий, респiратор,
rrобУтовиЙ дозиметричниЙ прилад, вогнегасники, iндивiдуальну аптечку,
навчаJIьнi стенди та схеми.

VIr. Рекомендований перелiк нормативних докyментiв
1. Кодекс цивiльного захисту Украiни.
2. Постанова КМУ вiд 27.09:2017 J\Ъ 73З пПро затвердження Положення

ПРО органiзацiю оповiщення про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайних сиryацiй та зв'язку у сферi цивiльною захисry).

З. Постанова КМУ вiд 24.0З.2004 N9 З68 <Про затвердження Порядку
класифiкацii надзвичайних ситуацiй за ix рiвнями>>.

4. Постанова КМУ вiд 08.07.20|5 Nq 469 <Про затвердження Положення
про спецiалiзованi служби цивiльного захистуD.

5. Постанова КМУ вiд 26.06.201З J\Ъ 444 <Про затвердження ПорЯдку
iiйснення навчаннjI населення дiям у надзвичайних ситуацiях>.

6. Постанова КМУ вiд 09.i0.2013 М 61б <Про затвердження Положення
про добровiльнi формування цивiльного захисту).

7. Постанова КМУ вiд 09.10.2013 Ns 787 <Про затвердження Порядку
утворення, завдання та функцiТ формувань цивiльного захисту>>.

8. Постанова КМУ вiд З0.10.2013 }lb 841 <Про затвердження Порядку
проведення евакуацii у разi загрози виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацiй>.

9. Постанова КМУ вiд 09.01 .20|4 Ns 11 пПро затвердження Положення
про едину державну систему цивiльного захисту).

l0. Наказ МНС Украiни вiд \6.t2.20a2 J\b 330 <Про затвердження
IнструкцiТ з тривалого зберiгання засобiв радiацiйного та хiмiчного захисту).



11. Наказ \IBC УKpaTHTI Bi:09.07.201B }9 579,,Про затверд/hення Bii\loi ]

питань викорлrстання та об-riкr фон:1 захисних споруд цивiльного з&х}lст\ ii,

12. Наказ N4BC УкраТнrr вiд 05.11,201В J\Ъ 879 <Про затверд.,r\ення Правit.l
техногенноТ безпеки>.

1З. Наказ I\4HC УкраТни вiд 17.06.20l0 ЛГ9 472 пПро затверд,hення
vlетодичних рекомендацiй шодо роботи пlrнктiв видачi населенню та
особовому складу невоснiзованих формувань засобiв радiацiйного i хiмiчного
захисту)).

l 4. Наказ I\4ОЗ УкраТни вiд 16.06.201 4 J\Ъ З98 <Про затвердження
гtорядкiв надання домедичноТ допомоги особам при невiдкладних станах)),
заре€стрований у N.4iHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 07.07.20l4 за Jýs 150125527 ,

15.Наказ ДСНС УкраТни вiд 2З.0З.2015 J\Ъ 167 <Про затвердження
N4етодичних рекомегrдацiй шодо пiдготовки населення до лiй в умовах загрози
або вчинення терористичного акту)).

16. Наказ N4BC Украiни вiд З].01.2015 .,\lЪ 1 1З Kllpo затверilження
Примiрного положення про формування цивiльного захисту)).

Завiдувач сектору
з питань цивiльного захисту
Кам' янка-БузькоТ райдержадмiнiётрацii

l

'Z{ о,в,хаба


