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ТИПОВА  ПРОГРАМА 

спеціальної підготовки працівників, що входять до складу спеціалізованих 

служб і формувань цивільного захисту до дій у надзвичайних ситуаціях 
 

 

Обсяг часу  

на вивчення навчального матеріалу - до 25 годин  

 

Укладачі програми:   Навчально-методичний центр цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Запорізької області 

 

 

I. Загальні положення 
 

1.1. Програма спеціальної підготовки працівників, що входять до складу 

спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту до дій у надзвичайних 

ситуаціях (далі – Програма) розроблена відповідно до Кодексу цивільного 

захисту України та постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р.       

N 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях» з метою встановлення рекомендованого змісту різних 

форм навчання, а також навчального часу на їх проведення. 
 

1.2. В процесі вивчення Програми рекомендується: 

- ознайомлення працівників з обов’язками; 

- ознайомлення з навичками користування та матеріальною частиною 

техніки, приладів і табельного майна; 

- ознайомлення з засобами захисту 

- вивчення порядку приведення спеціалізованих служб і формувань 

цивільного захисту у готовність до дій за призначенням; 

- набуття практичних навичок у проведенні рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 
 

1.3. Навчання за програмами спеціальної підготовки проводиться за 

трирічним об’єктовим періодом підготовки. 
 

1.4. Відповідальним за підготовку спеціалізованих служб та формувань 

цивільного захисту є керівник відповідного підприємства, установи, організації. 
 

1.5. Безпосередніми організаторами навчання за програмами спеціальної  

підготовки спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту є керівники 

цих служб та формувань. 
 

1.6. Керівники спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту 

повинні пройти функціональне навчання за відповідними програмами у 

Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Запорізької області. 
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Навчання здійснюється у перший рік призначення на посаду і надалі – не 

рідше одного разу на 3 роки. 
 

1.7. На суб’єктах господарювання з чисельністю працюючих 50 осіб і 

більше проводиться трирічний період об’єктової підготовки з цивільного 

захисту. 

У перший рік проводяться роздільні об’єктові тренування спеціалізованих 

служб і формувань цивільного захисту з метою набуття працівниками, які 

входять до їх складу, навичок 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 

цивільного захисту, добровільних пожежних дружин (команд) до дій за 

призначенням. Тренування проводяться керівниками спеціалізованих служб і 

формувань цивільного захисту. 
 

1.8. У другий рік проводяться спільні об’єктові тренування 

спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту (одночасно з усіма 

працівниками, які входять до складу декількох спеціалізованих служб і 

формувань цивільного захисту) з метою досягнення злагодженості у діях з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Керівником спільного тренування 

призначається особа, на яку у разі надзвичайних ситуацій покладаються 

функції керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Функції 

штабу керівництва спільним тренуванням покладаються на призначений ним 

штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
 

1.9. У третій рік проводяться комплексні об’єктові навчання з метою 

комплексного відпрацювання їх 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 с особливий період. 

Навчання проводяться після того, як працівники оволодіють у повному 

обсязі теоретичним матеріалом відповідних програм підготовки населення до 

дій у надзвичайних ситуаціях. 
 

1.10. Спеціалізовані служби та формування цивільного захисту є 

підготованими, якщо не менше ніж 80 % працівників, що входять до складу цих 

служб та формувань засвоїли тематику Програми, оволоділи знаннями, набули 

умінь та навичок. 
 

1.11. Навчання працівників, що входять до складу спеціалізованих служб 

та формувань цивільного захисту за Програмою проводиться щорічно та 

включає спеціальну та практичну підготовку (підготовка і проведення 

спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту). 
 

1.12. Спеціальна підготовка проводиться у робочий час. 
 

1.13. Для проведення занять створюються навчальні групи. Рекомендована 

чисельність слухачів у навчальній групі становить 15-20 осіб. Навчальні групи 
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комплектуються, як правило, з осіб однієї категорії. Керівником навчальної 

групи є керівник відповідної спеціалізованої служби чи формування цивільного 

захисту. 
 

1.14. Підготовка спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту 

завершується проведенням роздільних і спільних об’єктових тренувань 

спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту і участі у проведенні 

комплексних об’єктових навчань. 
 

1.15. У ході занять та спеціальних об’єктових навчань з працівниками, що 

входять до складу спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту 

відпрацьовуються нормативи зі спеціальної підготовки. 
 

1.16. За результатами занять, здачі нормативів, спеціальних об’єктових 

навчань з питань цивільного захисту кожному працівнику, що входить до 

складу спеціалізованої служби чи формування цивільного захисту 

виставляється підсумкова оцінка за рік. 
 

II. Обсяг засвоєних знань та вмінь за Програмою 
 

2.1. У результаті проходження навчання за Програмою працівники повинні  

 

ЗНАТИ: 

- функціональні обов’язки працівників спеціалізованої служби та 

формування цивільного захисту; 

- організаційно-штатну структуру спеціалізованої служби та формування 

цивільного захисту, оснащення його технікою, приладами і майном; 

- завдання, можливості і порядок роботи спеціалізованої служби та 

формування  цивільного захисту у разі загрози або виникнення надзвичайних 

ситуацій; 

- види надзвичайних ситуацій, характерних для міста (району) та 

підприємства (організації); 

- виробничі та технологічні особливості свого об’єкта господарювання; 

- можливі фактори ураження надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного, воєнного характеру та терористичних проявів; 

- порядок дій за попереджувальним сигналом «Увага всім!»; 

- порядок приведення спеціалізованої служби і формування цивільного 

захисту у готовність до виконання завдань за призначенням; 

- організацію управління спеціалізованою службою та формуванням 

цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій; 

- характер можливих рятувальних та інших невідкладних робіт під час 

ліквідації наслідків стихійних лих, аварій, катастроф та терористичного акту; 

- правила використання і зберігання штатних технічних засобів, засобів 

індивідуального захисту; 

- штатні засоби зв’язку; 
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- порядок проведення часткової, повної санітарної обробки, способи 

знезараження території, споруд, техніки, одягу, продовольства; 

- правила безпеки при веденні аварійно-рятувальних робіт в зонах 

надзвичайних ситуацій, радіаційного, хімічного забруднення та біологічного 

зараження. 

 

2.2. У результаті проходження навчання за Програмою працівники повинні  

 

ВМІТИ: 

- користуватися засобами індивідуального та колективного захисту; 

- користуватися штатними засобами зв’язку; 

- надавати домедичну допомогу постраждалим при невідкладних станах; 

- аналізувати та узагальнювати інформацію про обстановку, робити 

правильні висновки та впевнено діяти при виконанні спеціалізованою службою, 

формуванням завдань за призначенням; 

- застосовувати штатну техніку, прилади і табельне майно для ведення 

аварійно-рятувальних робіт в зонах надзвичайних ситуацій, радіаційного, 

хімічного забруднення та біологічного зараження; 

- користуватись засобами гасіння пожеж; 

- проводити рятувальні та інші невідкладні роботи; 

- вести пошук та вилучення уражених із зруйнованих будівель та споруд, 

палаючих, загазованих, затоплених і задимлених приміщень; 

- надавати домедичну допомогу постраждалим та забезпечити евакуацію їх 

у лікувально-профілактичні заклади за межами осередку ураження; 

- проводити санітарну обробку людей, ветеринарну обробку тварин, 

дезактивацію, дезінфекцію та дегазацію техніки, засобів захисту та одягу, 

знезараження територій та споруд, продовольства, води, продовольчої 

сировини та фуражу; 

- прокладати колонні шляхи та влаштовувати проходи у завалах і зонах 

зараження; 

- усувати пошкодження у мережах та системах газових, енергетичних, 

водопровідних, каналізаційних, теплових і виробничих комунікаціях з метою 

створення умов для проведення рятувальних робіт; 

- запобігати подальшому руйнуванню і втратах, які викликані вторинними 

наслідками НС; 

- організовувати першочергові роботи щодо відновлення окремих споруд і 

санітарне очищення та знезараження територій, створювати мінімально 

необхідні умови для життєзабезпечення працівників, які залучаються до 

проведення робіт щодо ліквідації наслідків НС; 

- ремонтувати і відновлювати пошкоджені та зруйновані лінії зв’язку і 

комунально-енергетичні мережі з метою забезпечення рятувальних робіт. 
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2.3. За підсумками навчання за Програмою рекомендується формування 

психологічної підготовки до адекватних дій в умовах стресового впливу 

вражаючих чинників надзвичайних ситуацій. 

 

 

III. Навчально-тематичний план щорічної спеціальної підготовки 

 
№ 

теми Назва теми 

Кількість годин та вид заняття 

Всього курсове 

навчання 

індивідуальне 

навчання 

1 2 3 4 5 

Спеціальна підготовка 

Спільні теми (для всіх спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту) 
 

1.1 Застосування засобів індивідуального 

захисту. 

1 1 

тренінг 

- 

1.2 Надання само- та взаємодопомоги при 

травмах та ураженнях. Домедична 

допомога постраждалим у невідкладних 

станах. 

1 1 

тренінг 

- 

Роздільні теми 

 

Спеціалізована протипожежна служба та пожежне формування  

2.1 Призначення, організаційна структура, 

оснащення спеціалізованої 

протипожежної служби та пожежного 

формування. план приведення служби і 

формування у готовність до дій за 

призначенням. Функціональні обов’язки. 

3 2  

групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.2 Гасіння пожеж. Засоби пожежогасіння і 

порядок їх застосування. Способи та 

прийоми гасіння пожеж. Організація 

розгортання спеціалізованої 

протипожежної служби та пожежного 

формування для вирішення завдань за 

призначенням в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуацій та терористичного 

акту. 

4 4  

групове 

заняття 

- 

2.3 Дії спеціалізованої протипожежної 

служби та пожежного формування під 

час проведення пожежно-рятувальних 

робіт. Заходи безпеки при виконанні 

завдань. 

6 6 

групове 

заняття 

- 

Спеціалізована служба захисту сільськогосподарських  тварин і рослин та 

формування захисту сільськогосподарських тварин та рослин 

2.4 

Призначення, організаційна структура, 

оснащення спеціалізованої служби 

захисту сільськогосподарських тварин і 

рослин та формування захисту 

сільськогосподарських тварин і рослин.  

3 2  

групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 
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1 2 3 4 5 

 

План приведення служби і формування у 

готовність до дій за призначенням. 

Функціональні обов’язки. 

   

2.5 

Знезараження територій та 

тваринницьких приміщень, продуктів 

тваринництва, води та фуражу. Захист 

тварин в умовах перегону та перевезення. 

Заходи знезараження 

сільськогосподарських рослин та 

продуктів рослинництва. 

3 3 

групове 

заняття 

- 

2.6 

Організація розгортання спеціалізованої 

служби  захисту сільськогосподарських 

тварин і рослин та формування захисту 

сільськогосподарських тварин і рослин 

для виконання завдань за призначенням в 

умовах надзвичайних, аварійних ситуацій 

та терористичного акту. 

3 3 

групове 

заняття 

- 

2.7 

Дії спеціалізованої служби захисту 

сільськогосподарських тварин і рослин та  

формування захисту 

сільськогосподарських тварин і рослин 

під час ліквідації наслідків надзвичайних, 

аварійних ситуацій та в умовах 

терористичного акту. Заходи безпеки при 

виконанні завдань. 

4 4 

групове 

заняття 

- 

 

Спеціалізована медична служба і медичне формування 
 

2.8 

Призначення, організаційна структура, 

оснащення спеціалізованої медичної 

служби і медичного формування. План 

приведення служби і формування у 

готовність до дій за призначенням. 

Функціональні обов’язки. 

3 2 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.9 

Надання медичної допомоги 

постраждалим у зонах надзвичайних 

ситуацій та в умовах терористичного 

акту 

2 2 

Групове 

заняття 

- 

2.10 

Організація розгортання спеціалізованої 

медичної служби і медичного 

формування для виконання завдань за 

призначенням в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуацій та терористичного 

акту. 

4 3 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.11 Дії спеціалізованої медичної служби і 

медичного формування в умовах 

надзвичайної ситуації та терористичного 

акту. Особливості дій в умовах 

радіаційного, хімічного зараження та 

біологічного зараження. Заходи безпеки 

при виконанні завдань. 

4 3 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 



 8 

1 2 3 4 5 

Спеціалізована служба охорони громадського порядку 

2.12 Призначення, організаційна структура, 

оснащення спеціалізованої служби 

охорони громадського порядку. План 

приведення служби і формування у 

готовність до дій за призначенням.  

Функціональні обов’язки. 

3 2 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.13 Організація розгортання спеціалізованої 

служби охорони громадського порядку 

для виконання завдань за призначенням в 

умовах надзвичайних, аварійних ситуацій 

та терористичного акту. 

4 4 

Групове 

заняття 

- 

2.14 Дії спеціалізованої служби охорони 

громадського порядку при виконанні 

завдань за призначенням в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуацій та 

терористичного акту. Заходи безпеки при 

виконанні завдань. 

6 5 

 групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

Спеціалізована служба зв’язку та оповіщення та формування зв’язку 

2.15 Призначення, організаційна структура, 

оснащення спеціалізованої служби 

зв’язку та оповіщення і формування 

зв’язку. План приведення спеціалізованої 

служби і формування у готовність до дій 

за призначенням.  Функціональні 

обов’язки. 

3 2 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.16 Застосування технічних засобів 

оповіщення і зв’язку. Забезпечення 

зв’язку та оповіщення в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуацій та 

терористичного акту. 

3 3 

Групове 

заняття 

- 

2.17 Організація розгортання спеціалізованої 

служби зв’язку і оповіщення та 

формування зв’язку для виконання 

завдань за призначенням в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуацій та 

терористичного акту. 

3 3 

Групове 

заняття 

- 

2.18 Дії спеціалізованої служби зв’язку і 

оповіщення та формування зв’язку при 

виконанні завдань за призначенням в 

умовах надзвичайних, аварійних ситуацій 

та терористичного акту. Заходи безпеки 

при виконанні завдань. 

4 4 - 

групове 

заняття 
- 

Рятувальне формування 

2.19 Призначення, організаційна структура, 

оснащення рятувального формування 

цивільного захисту. План приведення 

рятувального формування у готовність до 

дій за призначенням.  Функціональні 

обов’язки. 

3 2 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 
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2.20 Проведення рятувальних робіт. Способи 

рятування людей у зонах надзвичайних, 

аварійних ситуаціях та в умовах 

терористичного акту. Рятувальні засоби і 

правила користування ними. 

3 3 

 групове 

заняття 

- 

2.21 Організація розгортання рятувального 

формування для виконання завдань за 

призначенням в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуаціях та терористичного 

акту. 

3 3 

Групове 

заняття 

- 

2.22 Дії рятувального формування при 

виконанні завдань за призначенням  в 

умовах надзвичайних, аварійних 

ситуаціях та терористичного акту. Заходи 

безпеки при виконанні завдань. 

4 4 

Групове 

заняття 

- 

Спеціалізована служба транспортного забезпечення і транспортне 

формування 
2.23 Призначення, організаційна структура, 

оснащення спеціалізованої служби 

транспортного забезпечення  і 

транспортного формування. План 

приведення спеціалізованої служби і 

формування ЦЗ у готовність до дій за 

призначенням.  Функціональні обов’язки. 

 

2 2 

Групове 

заняття 

- 

2.24 Види транспортних перевезень. Вимоги 

до них. Особливості перевезень в умовах 

надзвичайних ситуацій. 

3 3 

Групове 

заняття 

- 

2.25 Технічне забезпечення перевезень: 

технічне обслуговування транспорту, 

технічний ремонт автомобільного 

транспорту, постачання запасних частин 

та витратних матеріалів. Документи, які 

відпрацьовуються спеціалізованою 

службою транспортного забезпечення і 

транспортним формуванням цивільного 

захисту. 

3 3 

Групове 

заняття 

- 

2.26 Організація розгортання спеціалізованої 

служби транспортного забезпечення  і 

транспортного формування при 

виконанні завдань за призначенням в 

умовах надзвичайних, аварійних 

ситуаціях та терористичного акту. 

2 2 

Групове 

заняття 

- 

2.27 Дії спеціалізованої служби 

транспортного забезпечення  і 

транспортного формування при 

виконанні завдань за призначенням  в 

умовах надзвичайних, аварійних 

ситуаціях та терористичного акту. Заходи 

безпеки при виконанні завдань. 

3 3 

Групове 

заняття 

- 
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Спеціалізована технічна служба і ремонтне формування 

2.28 Призначення, організаційно-штатна 

структура, оснащення спеціалізованої 

технічної служби і ремонтного 

формування ЦЗ. План приведення 

спеціалізованої технічної служби і 

ремонтного формування ЦЗ у готовність 

до дій за призначенням.  Функціональні 

обов’язки. 

3 2 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.29 Обслуговування, ремонт та евакуація 

пошкодженої техніки спеціалізованою 

технічною службою і ремонтним 

формуванням в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуаціях та терористичного 

акту. Ведення документації 

спеціалізованої служби і формування ЦЗ. 

2 2 

Групове 

заняття 

- 

2.30 Організація розгортання спеціалізованої 

технічної служби і ремонтного 

формування при виконанні завдань за 

призначенням в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуаціях та терористичного 

акту. 

2 2 

Групове 

заняття 

- 

2.31 Дії спеціалізованої технічної служби і 

ремонтного формування ЦЗ при 

проведенні аварійно-рятувальних  та 

інших невідкладних робіт під час 

ліквідації наслідків надзвичайних, 

аварійних ситуацій та терористичних 

актів. Заходи безпеки при виконанні 

завдань. 

6 6 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

Комунально-технічна  спеціалізована служба, спеціалізована служба енергетики, 

аварійно-технічне формування та аварійно-відновлювальне формування 
2.32 Призначення, організаційна структура, 

оснащення комунально-технічної  

спеціалізованої служби, спеціалізованої 

служби енергетики, аварійно-технічного 

формування та аварійно-

відновлювального формування ЦЗ. План 

приведення спеціалізованих служб і 

формувань ЦЗ у готовність до дій за 

призначенням.  Функціональні обов’язки. 

3 2 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.33 Організація розгортання сил та засобів 

комунально-технічної  спеціалізованої 

служби, спеціалізованої служби 

енергетики, аварійно-технічного 

формування та аварійно-

відновлювального формування ЦЗ для 

виконання завдань за призначенням в 

умовах надзвичайних, аварійних 

ситуаціях та терористичного акту. 

4 4 

Групове 

заняття 

- 
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2.34 Дії комунально-технічної  

спеціалізованої служби, спеціалізованої 

служби енергетики, аварійно-технічного 

формування та аварійно-

відновлювального формування ЦЗ при 

виконанні аварійно-відновлювальних та 

інших невідкладних робіт під час 

ліквідації  наслідків надзвичайних, 

аварійних ситуацій та в умовах 

терористичного акту. Заходи безпеки при 

виконанні завдань. 

6 5 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

 

Спеціалізована інженерна служба і інженерне формування 
 

2.35 Призначення, організаційна структура, 

оснащення спеціалізованої інженерної 

служби і інженерного формування ЦЗ. 

План приведення спеціалізованої 

інженерної служби і інженерного 

формування ЦЗ у готовність до дій за 

призначенням.  Функціональні обов’язки. 

3 2 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.36 Організація розгортання сил та засобів 

спеціалізованої інженерної служби і 

інженерного формування ЦЗ для 

виконання завдань за призначенням в 

умовах надзвичайних, аварійних 

ситуаціях та терористичного акту. 

4 4 

Групове 

заняття 

- 

2.37 Дії спеціалізованої інженерної служби і 

інженерного формування ЦЗ під час 

ліквідації  наслідків надзвичайних, 

аварійних ситуацій та в умовах 

терористичного акту. Заходи безпеки при 

виконанні завдань. 

6 5 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

 

Спеціалізована служба матеріального забезпечення та формування 

матеріально-технічного забезпечення 
2.38 Призначення, організаційна структура, 

оснащення спеціалізованої служби 

матеріального забезпечення та 

формування матеріально-технічного 

забезпечення.   План приведення  

спеціалізованої служби і формування ЦЗ 

у готовність до дій за призначенням. 

Функціональні обов’язки. 

3 2 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.39 Організація розгортання сил та засобів 

спеціалізованої служби матеріального 

забезпечення та формування 

матеріально-технічного забезпечення для 

виконання завдань за призначенням в 

умовах надзвичайних, аварійних 

ситуаціях та терористичного акту. 

4 4 

Групове 

заняття 

- 
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2.40 Дії спеціалізованої служби матеріального 

забезпечення та формування 

матеріально-технічного забезпечення під 

час ліквідації  наслідків надзвичайних, 

аварійних ситуацій та в умовах 

терористичного акту. Заходи безпеки при 

виконанні завдань. 

6 5 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

Спеціалізована служба торгівлі та харчування і формування 

продовольчого забезпечення 
2.41 Призначення, організаційна структура, 

оснащення спеціалізованої служби 

торгівлі та харчування і формування 

продовольчого забезпечення. План 

приведення  спеціалізованої служби і 

формування ЦЗ у готовність до дій за 

призначенням. Функціональні обов’язки. 

3 2 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.42 Організація розгортання сил та засобів 

спеціалізованої служби торгівлі та 

харчування і формування продовольчого 

забезпечення для виконання завдань за 

призначенням в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуаціях та терористичного 

акту. 

4 4 

Групове 

заняття 

- 

2.43 Дії спеціалізованої служби торгівлі та 

харчування і формування продовольчого 

забезпечення під час ліквідації  наслідків 

надзвичайних, аварійних ситуацій та в 

умовах терористичного акту. Заходи 

безпеки при виконанні завдань. 

6 5 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

Формування спеціальної обробки майна, одягу та транспорту 

2.44 Призначення, організаційна структура, 

оснащення   формування спеціальної 

обробки майна, одягу та транспорту. 

План приведення  формування 

спеціальної обробки майна, одягу та 

транспорту у готовність до дій за 

призначенням. Функціональні обов’язки. 

3 2 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.45 Застосування приладів радіаційної і 
хімічної розвідки та дозиметричного 
контролю. 

3 3 - 

2.46 Організація розгортання сил та засобів 
формування спеціальної обробки майна, 
одягу та транспорту для виконання 
завдань за призначенням в умовах 
надзвичайних, аварійних ситуаціях та 
терористичного акту. 

3 3 - 

2.47 Дії формування спеціальної обробки 
майна, одягу та транспорту під час 
ліквідації  наслідків надзвичайних, 
аварійних ситуацій та в умовах 
терористичного акту. Заходи безпеки при 
виконанні завдань. 

4 4 

Групове 

заняття 

- 
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Формування санітарної обробки людей 

2.48 Призначення, організаційна структура, 

оснащення   формування санітарної 

обробки людей. План приведення  

формування санітарної обробки людей у 

готовність до дій за призначенням. 

Функціональні обов’язки. 

3 2 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.45 Застосування приладів радіаційної і 

хімічної розвідки та дозиметричного 

контролю. 

2 2 

Групове 

заняття 

- 

2.49 Організація розгортання сил та засобів 

формування санітарної обробки людей 

для виконання завдань за призначенням в 

умовах надзвичайних, аварійних 

ситуаціях та терористичного акту. 

6 5 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.50 Дії формування санітарної обробки 

людей під час ліквідації  наслідків 

надзвичайних, аварійних ситуацій та в 

умовах терористичного акту. Заходи 

безпеки при виконанні завдань. 

2 2 

Групове 

заняття 

- 

Формування радіаційного і хімічного спостереження 

2.51 Призначення, організаційна структура, 

оснащення   формування радіаційного і 

хімічного спостереження. План 

приведення  формування радіаційного і 

хімічного спостереження у готовність до 

дій за призначенням. Функціональні 

обов’язки. 

3 2 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.45 Застосування приладів радіаційної і 

хімічної розвідки та дозиметричного 

контролю. 

2 2 

Групове 

заняття 

- 

2.52 Організація розгортання формування 

радіаційного і хімічного спостереження 

для виконання завдань за призначенням в 

умовах надзвичайних, аварійних 

ситуаціях та терористичного акту. 

6 5 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.53 Порядок роботи формування 

радіаційного і хімічного спостереження в 

умовах можливого виникнення 

(виникнення) надзвичайних, аварійних 

ситуацій і терористичного акту. Ведення 

документації. Заходи безпеки при 

виконанні завдань. 

2 2 

Групове 

заняття 

- 

Формування обслуговування захисних споруд 

2.54 Призначення, організаційна структура, 

оснащення    формування обслуговування 

захисних споруд. План приведення  

формування обслуговування захисних 

споруд у готовність до дій за 

призначенням. Функціональні обов’язки. 

3 2 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 
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1 2 3 4 5 

2.45 Застосування приладів радіаційної і 

хімічної розвідки та дозиметричного 

контролю. 

3 3 

Групове 

заняття 

- 

2.55 Організація розгортання формування  

обслуговування захисних споруд для 

виконання завдань за призначенням в 

умовах надзвичайних, аварійних ситуацій 

та терористичного акту. 

3 3 

Групове 

заняття 

- 

2.56 Дії формування обслуговування захисних 

споруд при забезпеченні умов 

перебування їх у захисних спорудах в 

умовах надзвичайних, аварійних ситуацій 

та терористичного акту. Заходи безпеки 

при виконанні завдань. 

4 4 

Групове 

заняття 

- 

 

Формування видачі засобів  індивідуального захисту 
 

2.57 Призначення, організаційна структура, 

оснащення    формування видачі засобів  

індивідуального захисту. План 

приведення  формування видачі засобів  

індивідуального захисту у готовність до 

дій за призначенням. Функціональні 

обов’язки. 

4 3 

Групове 

заняття 

1 

Самостійна 

робота 

2.58 Організація розгортання формування   

видачі засобів  індивідуального захисту 

для виконання завдань за призначенням в 

умовах надзвичайних, аварійних ситуацій 

та терористичного акту. 

4 3 

Групове 

заняття 

1 

2.59 Організація роботи пункту видачі засобів 

індивідуального захисту в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуацій та  

терористичного акту. Ведення облікової 

документації. . Заходи безпеки при 

виконанні завдань. 

5 4 

Групове 

заняття 

1 

 

 

 

Теоретична підготовка 
 

№ 

з/п 

Теоретична підготовка Кількість годин 

Всього за  

три роки 
1-й рік 

об’єктової 

підготовки 

2-й рік 

об’єктової 

підготовки 

3-й рік 

об’єктової 

підготовки 

1 Спільні теми 2 2 2 6 

2 Роздільні теми 13 13 13 39 

Всього: 15 15 15 45 
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Практична підготовка 
 

№ 

з/п 

Заходи практичної 

підготовка 

Кількість годин 

Всього за  

три роки 
1-й рік 

об’єктової 

підготовки 

2-й рік 

об’єктової 

підготовки 

3-й рік 

об’єктової 

підготовки 

1 Протипожежне 

тренування 
2 2 2 6 

2 Роздільне об’єктове 

тренування 

спеціалізованих служб і 

формувань цивільного 

захисту 

8 - - 8 

3 Спільне об’єктове 

тренування 

спеціалізованих служб і 

формувань цивільного 

захисту 

- 8 - 8 

4 Комплексне об’єктове 

навчання 
- - 8 8 

Всього: 10 10 10 30 

Взагалі за 3 роки навчання 

за Програмою: 
25 25 25 75 

 

 

IV. Основний зміст тем програми 

спеціальна підготовка 

 

Тема 1.1. Застосування засобів індивідуального захисту. 

Підготовка та видача засобів індивідуального захисту. Визначення 

розмірів, підбір і перевірка засобів індивідуального захисту органів дихання. 

Одягання табельних засобів індивідуального захисту органів дихання. 

Найпростіші та підручні засоби захисту органів дихання. Визначення розмірів і 

підбір ізолюючого та фільтруючого захисного одягу (протихімічних захисних 

костюмів). Одягання протихімічних захисних костюмів. Пристосування 

звичайного одягу для захисту від радіоактивних, небезпечних хімічних та 

отруйних речовин. Знімання хімічно та радіаційно забруднених засобів 

захисту. Проведення за допомогою табельних і підручних засобів часткової 

дезактивації та часткової дегазації. Проведення часткової санітарної 

обробки. 
 

Тема 1.2. Надання само- та взаємодопомоги при травмах та ураженнях. 

Домедична допомога постраждалим у невідкладних станах. 

Завдання і принципи надання домедичної допомоги. Види домедичної 

допомоги: серцево-легенева реанімація, накладання пов’язки на рану, зупинка 

кровотечі, іммобілізація місць перелому, допомога при ураженні 

радіоактивними, небезпечними хімічними речовинами, отруєнні, опіках, 
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обмороженні, транспортування постраждалих. Прийоми і способи їх 

здійснення. 

Табельні та підручні засоби надання домедичної допомоги. 

Тема 2.1. Призначення, організаційна структура, оснащення 

спеціалізованої протипожежної служби та пожежного формування. План 

приведення служби і формування у готовність до дій за призначенням. 

Функціональні обов’язки. 

Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення, 

діяльності та задач спеціалізованої протипожежної служби та пожежного 

формування. 

  Організаційна структура служби і формування. Поняття про 

готовність служби і формування у готовність до дій за призначенням. План 

приведення служби і формування у готовність  до дій за призначенням. 

Функціональні обов’язки працівників спеціалізованої протипожежної служби 

та пожежного формування.  
 

Тема 2.2. Гасіння пожеж. Засоби пожежогасіння і порядок їх 

застосування. Способи та прийоми гасіння пожеж. 

Організація розгортання спеціалізованої протипожежної служби та 

пожежного формування для вирішення завдань за призначенням в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуацій та терористичного акту. 

Засоби і вогнегасні речовини, які застосовуються для гасіння пожеж (піни, 

порошки, вуглекислий газ, бром-етилові сполуки, інертні гази, пар, пісок). Їх 

коротка характеристика. Технічні засоби пожежогасіння та їх коротка 

характеристика (пожежні автоцистерни, мотопомпи, автомобілі повітряно-

пінного, порошкового і газоводяного гасіння, пожежні судна і поїзди, пожежні 

насосні станції). Первинні засоби пожежогасіння (вогнегасники, внутрішні 

пожежні крани, пожежний інвентар). Техніка народного господарства, яка 

використовується для гасіння пожеж. Поняття про локалізацію пожежі. 

Способи гасіння пожеж у житлових будинках. Особливості гасіння пожеж у 

виробничих приміщеннях. Прийоми та способи гасіння лісових та торф'яних 

пожеж. Заходи безпеки. 

Дії керівника спеціалізованої протипожежної служби та пожежного 

формування з отриманням завдання: з’ясування завдання, оцінка обстановки, 

розрахунок часу, прийняття рішення, постановка завдань працівникам 

спеціалізованої служби і формування. Висування до ділянки (об’єкту) робіт.  
 

Тема 2.3. Дії спеціалізованої протипожежної служби та пожежного 

формування під час пожежно-рятувальних робіт. Заходи безпеки при 

виконанні завдань. 

Дії та основні завдання спеціалізованої протипожежної служби та 

пожежного формування під час проведення пожежно-рятувальних робіт.  

Організація пожежної розвідки. Визначення маршрутів і порядку 

висунення до ділянок (об'єктів) робіт, рубежів (ділянок, об'єктів) локалізації і 

гасіння пожеж. Розгортання пожежної техніки, підготовка і використання 

первинних засобів пожежогасіння. Рятування людей із осередків пожеж. 
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Управління  спеціалізованою протипожежною службою та пожежним 

формуванням у ході проведення пожежно-рятувальних робіт. Організація і 

підтримка взаємодії з іншими спеціалізованими службами і формуваннями. 

Заходи безпеки при виконанні завдань. 
 

Тема 2.4. Призначення, організаційна структура, оснащення 

спеціалізованої служби захисту сільськогосподарських тварин і рослин та 

формування захисту сільськогосподарських тварин і рослин. План 

приведення служби і формування у готовність до дій за призначенням. 

Функціональні обов’язки. 

Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення, 

діяльності та задач спеціалізованої служби захисту сільськогосподарських 

тварин і рослин та формування захисту сільськогосподарських тварин і 

рослин. 

  Організаційна структура служби і формування порядок приведення у 

готовність до дій за призначенням. План приведення служби і формування у 

готовність  до дій за призначенням. Функціональні обов’язки працівників 

служби і формування. 
 

Тема 2.5. Знезараження територій та тваринницьких приміщень, 

продуктів тваринництва, води та фуражу. Захист тварин в умовах 

перегону та перевезення. Заходи знезараження сільськогосподарських 

рослин та продуктів рослинництва. 

Зміст та складові спеціальної обробки. Речовини та розчини, які 

застосовуються для знезараження територій та тваринницьких приміщень, 

продуктів тваринництва, води та фуражу. Порядок проведення знезараження. 

Захист тварин в умовах перегону та перевезення. 

Розрахунок збитків. Порядок проведення знезараження територій 

вирощування рослинництва та приміщень їх забезпечення при зараженні 

радіоактивними, хімічними та бактеріологічними засобами. Видалення 

радіоактивних речовин зняттям верхнього забрудненого шару фуражу. 

Дезактивація соковитих кормів. Дезактивація води, переробка 

сільськогосподарської продукції, зараженої радіоактивними речовинами. 

Дегазація продовольства і фуражу провітрюванням, термічним, хімічним 

способами. Дегазація води. Дезінфекція продовольства і фуражу хімічним 

способом. Дезінфекція води.  
 

Тема 2.6. Організація розгортання спеціалізованої служби  захисту 

сільськогосподарських тварин і рослин та формування захисту 

сільськогосподарських тварин і рослин у готовність для виконання 

завдань за призначенням в умовах надзвичайних, аварійних ситуаціях та 

терористичного акту. 

Приведення спеціалізованої служби  захисту сільськогосподарських тварин 

і рослин та формування захисту сільськогосподарських тварин і рослин у 

готовність для виконання завдань за призначенням в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуацій та терористичного акту. 
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Дії керівників спеціалізованої служби захисту сільськогосподарських 

тварин і рослин та  формування захисту сільськогосподарських тварин і 

рослин з отриманням завдання: з’ясування завдання, оцінкою обстановки, 

розрахунок часу, прийняття рішення, постановка завдань працівникам 

спеціалізованої служби  захисту сільськогосподарських тварин і рослин та 

формування захисту сільськогосподарських тварин і рослин. 

Висунення до місця (ділянки) проведення робіт. 
 

Тема 2.7. Дії спеціалізованої служби захисту сільськогосподарських 

тварин і рослин та  формування захисту сільськогосподарських тварин і 

рослин під час ліквідації наслідків надзвичайних, аварійних ситуацій та в 

умовах терористичного акту. Заходи безпеки при виконанні завдань. 

Дії спеціалізованої служби і формування з захисту сільськогосподарських 

тварин і рослин, продукції тваринництва та рослинництва, джерел і систем 

водопостачання від впливу небезпечних факторів ураження (застосування 

простих засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри 

сільськогосподарських тварин, засобів групового захисту тварин в умовах 

стійлового утримання, герметизація тваринницьких та інших приміщень для 

забезпечення захисту тварин, будівництво протирадіаційних укриттів, 

пристосування силосних ям, траншей для захисту тварин, герметизація 

складських приміщень, зерно - та овочесховищ з використанням підручних 

засобів, захист продуктів рослинництва при транспортуванні). Проведення 

спостережень і лабораторного контролю за забрудненням угідь, поверхневих 

вод, призначених для сільськогосподарських потреб радіоактивними та 

токсичними речовинами, ліквідації епізоотій та епіфітотій. Проведення 

ветеринарної розвідки. Проведення фітопатологічної і ентомологічної 

розвідки. визначення меж осередків ураження. Підготовка 

сільськогосподарської та спеціальної техніки для роботи на зараженій 

місцевості, оброблення заражених тварин і рослин, знезараження території, 

приміщень, де зберігається продукція тваринництва та рослинництва. 

Проведення заходів знезаражування (дегазації, дезактивації, дезінфекції, 

дезінсекції) посівів, пасовищ, території, приміщень, рослин, продукції 

тваринництва і рослинництва, ветеринарної обробки сільськогосподарських 

тварин. Лікування уражених тварин. Знищення зерна, продовольства, харчової 

сировини, фуражу та інших матеріальних засобів, які не підлягають 

знезараженню. Збір, утилізація або знищення загиблих тварин і відходів 

тваринного походження. 

Заходи безпеки при виконанні завдань. 
 

Тема 2.8. Призначення, організаційна структура, оснащення 

спеціалізованої медичної служби і медичного формування. План 

приведення служби і формування у готовність до дій за призначенням. 

Функціональні обов’язки. 

Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення та 

задачі спеціалізованої медичної служби і медичного формування цивільного 

формування. 
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  Організаційна структура служби і формування. Поняття про 

готовність спеціалізованої служби і формування. План приведення 

спеціалізованої служби і формування у готовність  до дій за призначенням. 

Функціональні обов’язки працівників служби і формування. 
 

Тема 2.9. Надання медичної допомоги постраждалим у зонах 

надзвичайних ситуацій та в умовах терористичного акту. 

Засоби медичного захисту. Порядок їх застосування. Табельні та підручні 

засоби надання першої домедичної допомоги. Особливості надання домедичної 

допомоги постраждалому. Заходи домедичного захисту населення у зонах 

надзвичайних ситуацій. Медичне сортування. Медична евакуація. Медична 

деконтамінація. 
 

Тема 2.10. Організація розгортання спеціалізованої медичної служби і 

медичного формування для виконання завдань за призначенням в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуацій та терористичного акту. 

Приведення спеціалізованої медичної служби і медичного формування у 

готовність  до дій за призначенням в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій 

та терористичного акту. 

Дії керівників спеціалізованої медичної служби та  медичного формування 

з отриманням завдання: з’ясування завдання, оцінка обстановки, розрахунок 

часу, прийняття рішення, постановка завдань працівникам спеціалізованої 

медичної служби  та медичного формування. 
 

Тема 2.11. Дії спеціалізованої медичної служби і медичного 

формування. Особливості дій в умовах радіаційного, хімічного зараження 

та біологічного зараження. Заходи безпеки при виконанні завдань. 

Дії та основні завдання спеціалізованої медичної служби і медичного 

формування в умовах надзвичайної ситуації та терористичного акту. 

Надання медичної допомоги постраждалим в умовах радіаційного, 

хімічного забруднення та біологічного зараження місцевості. 
 

Тема 2.12. Призначення, організаційна структура, оснащення 

спеціалізованої служби охорони громадського порядку. План приведення 

служби і формування у готовність до дій за призначенням.  Функціональні 

обов’язки. 

Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення, 

діяльності та задачі спеціалізованої служби  охорони громадського порядку, 

формування охорони громадського порядку. 

  Організаційна структура служби і формування. Поняття про 

готовність спеціалізованої служби і формування, порядок приведення служби і 

формування у готовність. План приведення служби і формування у готовність  

до дій за призначенням. Функціональні обов’язки працівників служби і 

формування. 
 

Тема 2.13. Організація розгортання спеціалізованої служби охорони 

громадського порядку для виконання завдань за призначенням в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуацій та терористичного акту. 
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Приведення спеціалізованої служби охорони громадського порядку у 

готовність для виконання завдань за призначенням в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуацій та терористичного акту. 

Дії керівника спеціалізованої служби  охорони громадського порядку у 

готовність для виконання завдань за  призначенням  в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуацій та терористичного акту.  Дії керівника спеціалізованої 

служби  охорони громадського порядку з отриманням завдання: з’ясування 

завдання, оцінка обстановки, розрахунок часу, прийняття рішення, постановка 

завдань працівникам спеціалізованої служби   охорони громадського порядку. 

Висування в район призначення. 

Зміст заходів щодо підтримки громадського порядку у зонах виникнення 

НС, а також в умовах режиму надзвичайної ситуації. Розміщення постів 

охорони. Заходи щодо запобігання розкрадання особистого та державного 

майна, при оточенні місця аварії, катастрофи, терористичного акту та 

стихійного лиха. Забезпечення режиму допуску людей та транспорту до місць 

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Забезпеченню 

порядку на маршрутах евакуації. Організація і підтримка взаємодії між 

об'єктовими формуваннями цивільного захисту, підрозділами МВС, 

територіальними спеціалізованими службами цивільного захисту. 
 

Тема 2.14. Дії спеціалізованої служби охорони громадського порядку 

при виконанні завдань за призначенням в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуацій та терористичного акту. Заходи безпеки при виконанні 

завдань. 

Дії керівника спеціалізованої служби охорони громадського порядку при 

виконанні завдань за призначенням в умовах   надзвичайних, аварійних ситуацій 

та терористичного акту. Завдання спеціалізованої служби охорони 

громадського порядку при висуненні сил цивільного захисту у зону надзвичайної 

ситуації (осередок ураження). Організація управління та взаємодії. Дії 

працівників спеціалізованої служби з недопущення розкрадання особистого та 

державного майна, при оточенні місця аварії, зони катастрофи чи стихійного 

лиха. Доповідь про хід і виконання поставлених завдань. Особливості дій 

спеціалізованої служби в умовах радіаційного, хімічного забруднення та 

біологічного зараження місцевості. Забезпечення заходів правового режиму 

надзвичайного стану. Заходи безпеки при виконанні завдань. 
 

Тема 2.15. Призначення, організаційна структура, оснащення 

спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення і формування зв’язку. План 

приведення спеціалізованої служби і формування у готовність до дій за 

призначенням.  Функціональні обов’язки. 
Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення та задач 

спеціалізованої служби та формування зв’язку. Організаційна структура служби і 

формування. Поняття про готовність спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення 

і формування ЦЗ, порядок приведення їх у готовність. План приведення  

спеціалізованої служби зв’язку та оповіщення і формування зв’язку у готовність до 

дій за призначенням. Функціональні обов’язки працівників спеціалізованої служби і 

формування. 
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Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних, аварійних 

ситуацій та в умовах терористичного акту. Принципи побудови загальнодержавної, 

регіональної спеціальних систем оповіщення, локальних та об’єктових систем 

оповіщення. Організація та реалізація заходів щодо оповіщення та інформування 

працівників і населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних, 

аварійних та терористичного акту на підприємствах, в установах та організаціях. 

Оповіщення персоналу суб’єкту господарювання в робочі і неробочі години. Порядок 

оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайних, аварійних ситуацій  та 

терористичного акту. Дії за сигналом «УВАГА ВСІМ!», передача мовної інформації.  
 

Тема 2.16. Застосування технічних засобів оповіщення і зв’язку. 

Забезпечення зв’язку та оповіщення в умовах надзвичайних, аварійних 

ситуацій та терористичного акту. 

Тактико-технічні характеристики засобів зв'язку, які використовуються 

при проведенні заходів цивільного захисту. Порядок користування ними. 

Розгортання радіостанції та ведення радіообміну. Прокладання телефонних 

ліній за допомогою легкого польового кабелю. Телефонні апарати ТА-57 (ТАП-

57). Системи циркулярного виклику (стійки СЦВ, програмно-апаратний 

комплекс «АТРИС»). Використання мережі мобільного зв’язку, розсилка 

інформації за допомогою СМС. Використання телекомунікаційних мереж 

(телефонний та факсимільний зв’язок, мережа «Інтернет»). 

Системи оповіщення та зв’язку. Державна, територіальна та місцева 

автоматизовані системи централізованого оповіщення, спеціальна, локальна 

та об’єктова. Порядок оповіщення населення про загрозу і виникнення 

надзвичайних ситуацій. Сигнали оповіщення. Забезпечення зв’язку у 

надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту. Засоби 

зв’язку та порядок передачі мовної інформації. 
 

Тема 2.17. Організація розгортання спеціалізованої служби зв’язку і 

оповіщення та формування зв’язку для виконання завдань за 

призначенням в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та 

терористичного акту. 

Приведення спеціалізованої служби зв’язку і оповіщення та формування 

зв’язку у готовність для виконання завдань за призначенням в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуацій та терористичного акту. 

Дії керівників спеціалізованої служби зв’язку і оповіщення та формування 

зв’язку з отриманням завдання: з’ясування завдання, оцінкою обстановки, 

розрахунок часу, прийняття рішення, постановка завдань. Висування в район 

призначення. 
 

Тема 2.18. Дії спеціалізованої служби зв’язку і оповіщення та 

формування зв’язку при виконанні завдань за призначенням в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуацій та терористичного акту. Заходи безпеки 

при виконанні завдань. 

Дії керівників спеціалізованої служби зв’язку і оповіщення та формування 

зв’язку при виконанні завдань за призначенням в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуацій та терористичного акту. 
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Організація зв'язку при висуненні сил цивільного захисту до осередку 

ураження (району лиха) і проведенні аварійно-рятувальних робіт. Вибір засобів 

зв'язку. Установлення і підтримка безперервного зв'язку з пунктами управління 

та силами цивільного захисту. Ліквідація пошкоджень на мережах зв'язку, 

використання резервних засобів зв'язку. Управління  спеціалізованою службою 

формуванням в ході виконання завдань. Виведення  спеціалізованої служби і 

формування ЦЗ із району лиха (осередку ураження). Доповідь результатів про 

виконані роботи. Відновлювання готовності до подальших дій. Заходи безпеки 

при проведенні завдань. 
 

Тема 2.19. Призначення, організаційна структура, оснащення 

рятувального формування цивільного захисту. План приведення 

рятувального формування у готовність до дій за призначенням.  

Функціональні обов’язки. 
Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення та задач 

рятувального формування цивільного захисту. Організаційна структура 

рятувального формування. Поняття про готовність формування, порядок 

приведення формування у готовність. План приведення  рятувального формування 
у готовність до дій за призначенням. Функціональні обов’язки працівників 

формування. 
 

Тема 2.20. Проведення рятувальних робіт. Способи рятування людей у 

зонах надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного 

акту. Рятувальні засоби і правила користування ними. 
Розшук постраждалих в завалах, а також у будівлях, які пошкоджені і 

горять, в гірській та лісовій місцевості. Способи рятування людей з-під 

завалів, з верхніх поверхів, на транспорті, на водних об’єктах, в гірській та 

лісовій місцевості, в зонах радіоактивного і хімічного забруднення, у зонах 

надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту з 

використанням табельних і підручних засобів. Розкриття завалених захисних 

споруд цивільного захисту. 
 

Тема 2.21. Організація розгортання рятувального формування для 

виконання завдань за призначенням в умовах надзвичайних, аварійних 

ситуаціях та терористичного акту. 

Приведення   рятувального формування у готовність для виконання завдань 

за призначенням в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та 

терористичного акту. 

Дії керівника рятувального формування з отриманням завдання: з’ясування 

завдання, оцінка обстановки, розрахунок часу, вибір методів та способів 

рятувальних робіт, прийняття рішення, постановка завдань. Висування в 

район призначення. 
 

Тема 2.22. Дії рятувального формування при виконанні завдань за 

призначенням  в умовах надзвичайних, аварійних ситуаціях та 

терористичного акту. Заходи безпеки при виконанні завдань. 

Дії рятувального формування при виконанні завдань за призначенням  в 

умовах надзвичайних, аварійних ситуаціях та терористичного акту.   
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Організація управління в ході виконання завдань, організація взаємодії. 

Визначення часу початку та тривалість робіт. Управління рятувальним 

формуванням в ході проведення робіт, уточнень рішень, завдань підлеглим при 

зміні обстановки, маневр силами та засобами. Проведення зміни рятувального 

формування. Приведення у готовність до дій за призначенням після виконання 

робіт. Доповідь результатів про виконані роботи. Заходи безпеки при 

виконанні завдань. 
 

Тема 2.23. Призначення, організаційна структура, оснащення 

спеціалізованої служби транспортного забезпечення  і транспортного 

формування. План приведення спеціалізованої служби і формування 

цивільного захисту у готовність до дій за призначенням.  Функціональні 

обов’язки. 
Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення, 

діяльності та задач спеціалізованої служби  транспортного забезпечення  та 

транспортного формування. Організаційна структура спеціалізованої служби і 

формування цивільного захисту. Поняття про готовність спеціалізованої служби і 

формування, порядок приведення  спеціалізованої служби і формування у готовність. 

План приведення  спеціалізованої служби і формування у готовність до дій за 

призначенням. Функціональні обов’язки працівників спеціалізованої служби  

транспортного забезпечення  і транспортного формування. 
 

Тема 2.24. Види транспортних перевезень. Вимоги до них. Особливості 

перевезень в умовах надзвичайних ситуацій. 
Комплексне використання різних видів автомобільного транспорту для потреб 

цивільного захисту. Види транспортних перевезень, вимоги до них. Загальна 

класифікація видів перевезень на автотранспорті. Особливості перевезень в умовах 

радіоактивного, хімічного та бактеріологічного зараження. Особливості руху 

колони у нічний та денний час. 
 

Тема 2.25. Технічне забезпечення перевезень: технічне обслуговування 

транспорту, технічний ремонт автомобільного транспорту, постачання 

запасних частин та витратних матеріалів. Документи, які 

відпрацьовуються спеціалізованою службою транспортного забезпечення і 

транспортним формуванням цивільного захисту. 
Вимоги до технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту. 

Контроль технічного стану автомобільного транспорту. Підготовка машин та 

механізмів до дій в умовах надзвичайних ситуацій. Система технічного 

обслуговування і ремонту автомобільного транспорту. Перевірка технічного стану 

автомобільного транспорту. 

Організація і проведення автомобільних перевезень при виникненні надзвичайних, 

аварійних ситуацій та в умовах терористичного акту. Документи, які 

розробляються при організації автоперевезень. Заходи безпеки при перевезені людей 

та  вантажів. 
 

Тема 2.26. Організація розгортання спеціалізованої служби 

транспортного забезпечення  і транспортного формування при виконанні 

завдань за призначенням в умовах надзвичайних, аварійних ситуаціях та 

терористичного акту. 
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Приведення   спеціалізованої служби транспортного забезпечення  і 

транспортного формування у готовність для виконання завдань за 

призначенням в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та терористичного 

акту. 

Дії керівника спеціалізованої служби транспортного забезпечення  і 

транспортного формування цивільного захисту з отриманням завдання: 

з’ясування завдання, оцінка обстановки, розрахунок часу, прийняття рішення, 

постановка завдань. Висування в район призначення. 
 

Тема 2.27. Дії спеціалізованої служби транспортного забезпечення  і 

транспортного формування при виконанні завдань за призначенням  в 

умовах надзвичайних, аварійних ситуаціях та терористичного акту. Заходи 

безпеки при виконанні завдань. 

Дії спеціалізованої служби транспортного забезпечення  і транспортного 

формування при виконанні завдань за призначенням  в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуаціях та терористичного акту. Управління в ході виконання 

завдань та організація взаємодії. Уточнення рішень, завдань підлеглим при 

зміні обстановки. Маневр силами та засобами. Заходи безпеки при виконанні 

завдань. 
 

Тема 2.28. Призначення, організаційно-штатна структура, оснащення 

спеціалізованої технічної служби і ремонтного формування цивільного 

захисту. План приведення спеціалізованої технічної служби і ремонтного 

формування цивільного захисту у готовність до дій за призначенням.  

Функціональні обов’язки. 
Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення, 

діяльності та задач спеціалізованої технічної служби і ремонтного формування 

цивільного захисту. Організаційно-штатна структура  спеціалізованої технічної 

служби і ремонтного формування. Поняття про готовність спеціалізованої 

служби і формування цивільного захисту. Порядок приведення їх у готовність до 

дій за призначенням. План приведення служби і формування цивільного захисту у 

готовність до дій за призначенням. Функціональні обов’язки працівників 

спеціалізованої технічної служби і ремонтного формування цивільного захисту. 
 

Тема 2.29. Обслуговування, ремонт та евакуація пошкодженої техніки 

спеціалізованою технічною службою і ремонтним формуванням в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуаціях та терористичного акту. Ведення 

документації спеціалізованої служби і формування цивільного захисту. 
Вимоги до технічного обслуговування, ремонту та евакуації пошкодженої 

автомобільної та інженерної техніки в умовах надзвичайних ситуацій та 

терористичного акту. Система технічного обслуговування і ремонту автомобільної 

та інженерної техніки. Перевірка технічного стану техніки. Організація евакуації 

пошкодженої техніки на збірний пункт пошкодженої техніки та на ремонтні 

підприємства. Порядок ведення документації (книга обліку технічного 

обслуговування і ремонту машин; план-завдання на ремонт машин; дефектна 

відомість на машину, яка підлягає ремонту та акт прийомки відремонтованої 

машини (агрегату). 
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Тема 2.30. Організація розгортання спеціалізованої технічної служби і 

ремонтного формування при виконанні завдань за призначенням в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуаціях та терористичного акту. 

Приведення   спеціалізованої технічної служби і ремонтного формування у 

готовність для виконання завдань за призначенням в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуацій та терористичного акту. 

Дії спеціалізованої служби і формування цивільного захисту з отриманням 

завдання: з’ясування завдання, оцінка обстановки, розрахунок часу, прийняття 

рішення, постановка завдань. Висування в район призначення. 
 

Тема 2.31. Дії спеціалізованої технічної служби і ремонтного 

формування цивільного захисту при проведенні аварійно-рятувальних  та 

інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних, 

аварійних ситуацій та терористичних актів.  

Організація робіт  спеціалізованої технічної служби і ремонтного 

формування цивільного захисту з проведення першочергового (поточного) ремонту 

автомобільної та інженерної техніки. Надання допомоги водіям у проведенні 

технічного обслуговування техніки. Евакуація пошкодженої техніки на збірні пункти 

пошкоджених машин або безпосередньо на ремонтні підприємства в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуацій та терористичного акту. Виконання завдань 

в умовах радіаційної, хімічної та бактеріологічної небезпеки. Заходи безпеки 

при виконанні завдань. 
 

Тема 2.32. Призначення, організаційна структура, оснащення 

комунально-технічної  спеціалізованої служби, спеціалізованої служби 

енергетики, аварійно-технічного формування та аварійно-

відновлювального формування цивільного захисту. План приведення 

спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту у готовність до дій 

за призначенням.  Функціональні обов’язки. 
Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення та задач 

комунально-технічної спеціалізованої служби, спеціалізованої служби 

енергетики, аварійно-технічного формування та аварійно-відновлювального 

формування. Організаційна структура  спеціалізованої служби і формування ЦЗ. 

Поняття про готовність спеціалізованої служби і формування цивільного захисту 

у готовність. План приведення спеціалізованої служби і формування цивільного 

захисту у готовність до дій за призначенням. Функціональні обов’язки працівників 

спеціалізованої служби і формування цивільного захисту. 
 

Тема 2.33. Організація розгортання сил та засобів комунально-

технічної  спеціалізованої служби, спеціалізованої служби енергетики, 

аварійно-технічного формування та аварійно-відновлювального 

формування цивільного захисту для виконання завдань за призначенням в 

умовах надзвичайних, аварійних ситуаціях та терористичного акту. 

Приведення комунально-технічної  спеціалізованої служби, спеціалізованої 

служби енергетики, аварійно-технічного формування та аварійно-

відновлювального формування у готовність до дій за призначенням в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуаціях та терористичного акту. 
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Дії керівників спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту з 

отриманням завдання: з’ясування завдання, оцінка обстановки, розрахунок 

часу, прийняття рішення, постановка завдань працівникам спеціалізованих 

служб і формувань. Висування  спеціалізованих служб і формувань цивільного 

захисту до осередку  ураження (району лиха). Виявлення пошкоджень і руйнувань на 

мережах водо-, теплопостачання, каналізації, газових мережах та системах 

енергопостачання. 
 

Тема 2.34. Дії комунально-технічної  спеціалізованої служби, 

спеціалізованої служби енергетики, аварійно-технічного формування та 

аварійно-відновлювального формування цивільного захисту при 

виконанні аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт під час 

ліквідації  наслідків надзвичайних, аварійних ситуацій та в умовах 

терористичного акту. Заходи безпеки при виконанні завдань. 

Дії комунально-технічної  спеціалізованої служби, спеціалізованої служби 

енергетики, аварійно-технічного формування та аварійно-відновлювального 

формування цивільного захисту при проведенні аварійно-відновлювальних робіт 

на мережах водо-, теплопостачання, каналізації, газових мережах та 

системах енергопостачання працівниками спеціалізованих служб і формувань 

цивільного захисту. 
Способи усунення аварій на комунально-енергетичних мережах. Вимикаючи 

пристрої та їх розміщення на мережах. Порядок відключення пошкоджених та 

зруйнованих ділянок комунально-енергетичних мереж. 

Управління спеціалізованою службою і  формуванням у ході виконання 

завдань. Уточнення рішень,  завдань підлеглим при зміні  обстановки. Маневр  

силами та засобами. Заходи безпеки при виконанні завдань. 
 

Тема 2.35. Призначення, організаційна структура, оснащення 

спеціалізованої інженерної служби і інженерного формування цивільного 

захисту. План приведення спеціалізованої інженерної служби і інженерного 

формування цивільного захисту у готовність до дій за призначенням.  

Функціональні обов’язки. 
Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення та задач 

спеціалізованої інженерної служби і інженерного формування цивільного 

захисту. Організаційна структура  спеціалізованої служби і формування 

цивільного захисту. Поняття про готовність спеціалізованої служби і 

формування цивільного захисту у готовність. План приведення спеціалізованої 
служби і формування цивільного захисту у готовність до дій за призначенням. 

Функціональні обов’язки працівників спеціалізованої інженерної служби і 

інженерного формування цивільного захисту. 
 

Тема 2.36. Організація розгортання сил та засобів спеціалізованої 

інженерної служби і інженерного формування цивільного захисту для 

виконання завдань за призначенням в умовах надзвичайних, аварійних 

ситуаціях та терористичного акту. 
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Приведення спеціалізованої інженерної служби і інженерного формування 

цивільного захисту у готовність до дій за призначенням в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуаціях та терористичного акту. 

Дії керівника спеціалізованої служби і формування цивільного захисту з 

отриманням завдання: з’ясування завдання, оцінка обстановки, розрахунок 

часу, прийняття рішення, постановка завдань працівникам спеціалізованої 

служби і формування ЦЗ. Висування  спеціалізованої служби і формування 
цивільного захисту до осередку  ураження (району лиха).  

 

Тема 2.37. Дії спеціалізованої інженерної служби і інженерного 

формування цивільного захисту під час ліквідації  наслідків надзвичайних, 

аварійних ситуацій та в умовах терористичного акту. Заходи безпеки при 

виконанні завдань. 
Дії спеціалізованої інженерної служби і інженерного формування 

цивільного захисту при виконанні спеціальної розвідки в місцях виникнення 

(загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху та маршрутів 

евакуації; будівництві протизсувних, пртиповеневих, проти селевих, 

протиерозійних та інших споруд спеціального призначення; обстеженні 

будівель споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій. Управління 

спеціалізованою службою і формуванням в ході виконання завдань. Організація 

взаємодії, уточнення рішень, завдань підлеглим при зміні обстановки. Маневр 

силами та засобами. Заходи безпеки при виконанні завдань. 
 

Тема 2.38. Призначення, організаційна структура, оснащення 

спеціалізованої служби матеріального забезпечення та формування 

матеріально-технічного забезпечення.   План приведення  спеціалізованої 

служби і формування цивільного захисту у готовність до дій за 

призначенням. Функціональні обов’язки. 
Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення та задач 

спеціалізованої служби матеріального забезпечення та формування 

матеріально-технічного забезпечення. Організаційна структура  спеціалізованої 

служби і формування цивільного захисту. Поняття про готовність 

спеціалізованої служби і формування цивільного захисту у готовність. План 

приведення спеціалізованої служби і формування цивільного захисту у готовність до 

дій за призначенням. Функціональні обов’язки працівників спеціалізованої служби 

матеріального забезпечення та формування матеріально-технічного 

забезпечення. 
 

Тема 2.39. Організація розгортання сил та засобів спеціалізованої 

служби матеріального забезпечення та формування матеріально-

технічного забезпечення для виконання завдань за призначенням в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуаціях та терористичного акту. 

Приведення спеціалізованої служби матеріального забезпечення та 

формування матеріально-технічного забезпечення у готовність до дій за 

призначенням в умовах надзвичайних, аварійних ситуаціях та терористичного 

акту. 
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Дії керівника спеціалізованої служби і формування цивільного захисту з 

отриманням завдання: з’ясування завдання, оцінка обстановки, розрахунок 

часу, прийняття рішення, постановка завдань працівникам спеціалізованої 

служби і формуванню цивільного захисту. Висування  спеціалізованої служби і 

формування цивільного захисту до осередку  ураження (району лиха).  
 

Тема 2.40. Дії спеціалізованої служби матеріального забезпечення та 

формування матеріально-технічного забезпечення під час ліквідації  

наслідків надзвичайних, аварійних ситуацій та в умовах терористичного 

акту. Заходи безпеки при виконанні завдань. 

Дії спеціалізованої служби матеріального забезпечення та формування 

матеріально-технічного забезпечення при виконанні завдань за призначенням 

під час проведення спеціальної розвідки в місцях виникнення (загрози 

виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху та маршрутів евакуації; 

здійснення організаційних заходів щодо створення резерву матеріально-

технічних засобів та пально-мастильних матеріалів; організації забезпечення 

органів управління і сил ЦЗ запасами сировинних, матеріально-технічних і 

продовольчих резервів для проведення першочергових робіт під час ліквідації  

наслідків надзвичайних, аварійних ситуацій та в умовах терористичного акту. 

Управління в ході виконання завдань, уточнення рішень, завдань підлеглим 

при зміні обстановки. Маневр силами та засобами. Заходи безпеки при 

виконанні завдань.  
 

Тема 2.41. Призначення, організаційна структура, оснащення 

спеціалізованої служби торгівлі та харчування і формування 

продовольчого забезпечення. План приведення  спеціалізованої служби і 

формування цивільного захисту у готовність до дій за призначенням. 

Функціональні обов’язки. 
Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення та задач 

спеціалізованої служби торгівлі та харчування і формування продовольчого 

забезпечення. Організаційна структура  спеціалізованої служби і формування 

цивільного захисту. Поняття про готовність спеціалізованої служби і 

формування цивільного захисту у готовність. План приведення спеціалізованої 
служби і формування цивільного захисту у готовність до дій за призначенням. 

Функціональні обов’язки працівників спеціалізованої служби торгівлі та 

харчування і формування продовольчого забезпечення. 
 

Тема 2.42. Організація розгортання сил та засобів спеціалізованої 

служби торгівлі та харчування і формування продовольчого забезпечення 

для виконання завдань за призначенням в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуаціях та терористичного акту. 

Приведення спеціалізованої служби торгівлі та харчування і формування 

продовольчого забезпечення для виконання завдань за призначенням в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуаціях та терористичного акту.  

Дії керівника спеціалізованої служби і формування цивільного захисту з 

отриманням завдання: з’ясування завдання, оцінка обстановки, розрахунок 

часу, прийняття рішення, постановка завдань працівникам спеціалізованої 
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служби і формуванню цивільного захисту. Висування  спеціалізованої служби і 

формування цивільного захисту до осередку  ураження (району лиха).  
 

Тема 2.43. Дії спеціалізованої служби торгівлі та харчування і 

формування продовольчого забезпечення під час ліквідації  наслідків 

надзвичайних, аварійних ситуацій та в умовах терористичного акту. 

Заходи безпеки при виконанні завдань. 

Дії керівника спеціалізованої служби торгівлі та харчування і формування 

продовольчого забезпечення при виконанні завдань за призначенням під час 

ліквідації  наслідків надзвичайних, аварійних ситуацій та в умовах 

терористичного акту під час здійснення заходів щодо захисту продовольства і 

промислових товарів першої необхідності;організації закладення 

продовольства до захисних споруд ЦЗ та пунктів управління;забезпечення  

продовольством і промисловими товарами першої необхідності особового 

складу сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт та постраждалих у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій; забезпечення речовим майном пункти санітарної обробки людей; 

створення запасів продуктів харчування та продовольчих товарів, необхідних 

для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення НС. Управління в 

ході виконання завдань, організація взаємодії, уточнення рішень, завдань 

підлеглим при зміні обстановки. Маневр силами та засобами. Заходи безпеки 

при виконанні завдань.  
 

Тема 2.44. Призначення, організаційна структура, оснащення   

формування спеціальної обробки майна, одягу та транспорту. План 

приведення  формування спеціальної обробки майна, одягу та транспорту 

у готовність до дій за призначенням. Функціональні обов’язки. 
Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення та задач 

формування спеціальної обробки майна, одягу та транспорту. Організаційна 

структура формування спеціальної обробки майна, одягу та транспорту. 

Поняття про готовність формування цивільного захисту у готовність.  План 

приведення  формування спеціальної обробки майна, одягу та транспорту у 

готовність до дій за призначенням. Функціональні обов’язки працівників 

формування спеціальної обробки майна, одягу та транспорту. 
 

Тема 2.45. Застосування приладів радіаційної і хімічної розвідки та 

дозиметричного контролю. 
Класифікація, призначення, загальна будова, технічні дані приладів радіаційної 

розвідки і дозиметричного контролю. Підготовка приладів до роботи. 

Порядок визначення радіоактивних речовин на різних поверхнях, сипких 

матеріалах, продуктах харчування, у повітрі та воді. Організація дозиметричного 

контролю та порядок  зняття показань вимірів. 

Класифікація, призначення, загальна будова, технічні дані приладів хімічної 

розвідки. Підготовка приладів до роботи. Порядок організації і ведення хімічної 

розвідки. 
 

 



 30 

Тема 2.46. Організація розгортання сил та засобів формування 

спеціальної обробки майна, одягу та транспорту для виконання завдань за 

призначенням в умовах надзвичайних, аварійних ситуаціях та 

терористичного акту. 

Приведення формування спеціальної обробки майна, одягу та транспорту 

для виконання завдань за призначенням в умовах надзвичайних, аварійних 

ситуаціях та терористичного акту. 

Дії керівника формування спеціальної обробки майна, одягу та 

транспорту з отриманням завдання: з’ясування завдання, оцінка обстановки, 

розрахунок часу, прийняття рішення, постановка завдань працівникам 

формування цивільного захисту. Висування  формування цивільного захисту до 

осередку  ураження (району лиха).  
 

Тема 2.47. Дії формування спеціальної обробки майна, одягу та 

транспорту під час ліквідації  наслідків надзвичайних, аварійних ситуацій 

та в умовах терористичного акту. Заходи безпеки при виконанні завдань. 

Дії формування спеціальної обробки майна, одягу та транспорту при 

виконанні завдань за призначенням у ході проведення  спеціальної обробки 

майна, одягу та транспорту. Способи проведення дезактивації, дегазації та 

дезінфекції. Розчини для проведення спеціальної обробки майна, одягу та 

транспорту. Використання технічних засобів проведення спеціальної обробки 

майна, одягу та транспорту. Особливості проведення спеціальної обробки при 

комбінованому зараженні.  

Управління в ході виконання завдань, організація взаємодії уточнення 

рішень, завдань підлеглим при зміні обстановки. Маневр силами та засобами. 

Заходи безпеки при виконанні завдань.  
 

Тема 2.48. Призначення, організаційна структура, оснащення   

формування санітарної обробки людей. План приведення  формування 

санітарної обробки людей у готовність до дій за призначенням. 

Функціональні обов’язки. 
Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення та задач 

формування санітарної обробки людей. Організаційна структура формування 

санітарної обробки людей. Поняття про готовність формування цивільного 

захисту у готовність.  План приведення  формування санітарної обробки людей 

у готовність до дій за призначенням. Функціональні обов’язки працівників 

формування санітарної обробки людей. 
 

Тема 2.49. Організація розгортання сил та засобів формування 

санітарної обробки людей для виконання завдань за призначенням в 

умовах надзвичайних, аварійних ситуаціях та терористичного акту. 

Приведення  формування санітарної обробки людей для виконання завдань 

за призначенням в умовах надзвичайних, аварійних ситуаціях та 

терористичного акту. 

Дії керівника формування санітарної обробки людей з отриманням 

завдання: з’ясування завдання, оцінка обстановки, розрахунок часу, прийняття 
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рішення, постановка завдань працівникам формування цивільного захисту. 

Висування  до осередку  ураження.  
 

Тема 2.50. Дії формування санітарної обробки людей під час ліквідації  

наслідків надзвичайних, аварійних ситуацій та в умовах терористичного 

акту. Заходи безпеки при виконанні завдань. 

Дії формування санітарної обробки людей при виконанні завдань за 

призначенням у ході проведення санітарної обробки людей. Проведення 

часткової спецобробки одягу та взуття, прийом і поливка людей у лазні, 

проведення доз контролю, видача одягу і документів. 

Управління формуванням в ході виконання завдань, організація взаємодії, 

уточнення рішень, завдань підлеглим при зміні обстановки. Маневр силами та 

засобами. Заходи безпеки при виконанні завдань.  
 

Тема 2.51. Призначення, організаційна структура, оснащення   

формування радіаційного і хімічного спостереження. План приведення  

формування радіаційного і хімічного спостереження у готовність до дій за 

призначенням. Функціональні обов’язки. 
Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення та задач 

формування радіаційного і хімічного спостереження. Поняття про готовність 

формування цивільного захисту. План приведення  формування радіаційного і 

хімічного спостереження у готовність до дій за призначенням. Функціональні 

обов’язки працівників формування радіаційного і хімічного спостереження. 
 

 

Тема 2.52. Організація розгортання формування радіаційного і 

хімічного спостереження для виконання завдань за призначенням в 

умовах надзвичайних, аварійних ситуаціях та терористичного акту. 

Приведення  формування радіаційного і хімічного спостереження для 

виконання завдань за призначенням в умовах надзвичайних, аварійних ситуаціях 

та терористичного акту. 

Дії керівника формування радіаційного і хімічного спостереження з 

отриманням завдання: з’ясування завдання, оцінка обстановки, розрахунок 

часу, прийняття рішення, постановка завдань працівникам формування 

цивільного захисту. Висування  до осередку  ураження.  
 

Тема 2.53. Порядок роботи формування радіаційного і хімічного 

спостереження в умовах можливого виникнення (виникнення) 

надзвичайних, аварійних ситуацій і терористичного акту. Ведення 

документації. Заходи безпеки при виконанні завдань. 

Робота формування радіаційного і хімічного спостереження в умовах 

можливого виникнення (виникнення) надзвичайних, аварійних ситуацій і 

терористичного акту. 

Управління формуванням в ході виконання завдань, організація взаємодії. 

Уточнення рішень, завдань підлеглим при зміні обстановки.  Ведення 

встановленої документації. Заходи безпеки при виконанні завдань.  
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Тема 2.54. Призначення, організаційна структура, оснащення    

формування обслуговування захисних споруд. План приведення  

формування обслуговування захисних споруд у готовність до дій за 

призначенням. Функціональні обов’язки. 
Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення та задач 

формування обслуговування захисних споруд. Поняття про готовність 

формування цивільного захисту. План приведення  формування обслуговування 

захисних споруд у готовність до дій за призначенням. Функціональні обов’язки 

працівників формування обслуговування захисних споруд. 
 

 

Тема 2.55. Організація розгортання формування  обслуговування 

захисних споруд для виконання завдань за призначенням в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуацій та терористичного акту. 

Приведення  формування обслуговування захисних споруд у готовність  для 

виконання завдань за призначенням в умовах надзвичайних, аварійних ситуаціях 

та терористичного акту. 

Дії керівника формування обслуговування захисних споруд з отриманням 

завдання: з’ясування завдання, оцінка обстановки, розрахунок часу, прийняття 

рішення, постановка завдань працівникам формування цивільного захисту. 

Висування  і прибуття до захисної споруди.  
 

Тема 2.56. Дії формування обслуговування захисних споруд при 

забезпеченні умов перебування їх у захисних спорудах в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуацій та терористичного акту. Заходи безпеки 

при виконанні завдань. 

Порядок прийняття людей. Забезпечення умов їх перебування. Дії 

працівників формування обслуговування захисних споруд під час перебування у 

захисній споруді людей (забезпечення працездатності огороджувальних 

конструкцій, захисних пристроїв, системи фільтровентиляції, герметичності, 

технічного стану фільтрів-поглинувачів, системи водопостачання, каналізації, 

енергетичних пристроїв; забезпечення харчування, відпочинку, медичної 

допомоги населенню). 

Управління формуванням в ході виконання завдань та організація 

взаємодії. Уточнення рішень, завдань підлеглим при зміні обстановки.  Заходи 

безпеки при виконанні завдань.  
 

Тема 2.57. Призначення, організаційна структура, оснащення    

формування видачі засобів  індивідуального захисту. План приведення  

формування видачі засобів  індивідуального захисту у готовність до дій за 

призначенням. Функціональні обов’язки. 
Законодавчі та нормативно-правові акти та вимоги щодо призначення та задач 

формування видачі засобів  індивідуального захисту. Поняття про готовність 

формування цивільного захисту. План приведення  формування видачі засобів  

індивідуального захисту у готовність до дій за призначенням. Функціональні 

обов’язки працівників формування видачі засобів  індивідуального захисту. 
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Тема 2.58. Організація розгортання формування видачі засобів  

індивідуального захисту для виконання завдань за призначенням в умовах 

надзвичайних, аварійних ситуацій та терористичного акту. 

Приведення  формування видачі засобів  індивідуального захисту у 

готовність для виконання завдань за призначенням в умовах надзвичайних, 

аварійних ситуаціях та терористичного акту. 

Дії керівника формування видачі засобів  індивідуального захисту з 

отриманням завдання: з’ясування завдання, оцінка обстановки, розрахунок 

часу, прийняття рішення, постановка завдань працівникам формування 

цивільного захисту.  
 

Тема 2.59. Організація роботи пункту видачі засобів індивідуального 

захисту в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та  терористичного 

акту. Ведення облікової документації. Заходи безпеки при виконанні 

завдань. 

Перевірка компактності і справності засобів індивідуального захисту. 

Сортування за розмірами та підбір лицьових частин. Практична робота з 

видачі засобів індивідуального захисту. Управління формуванням в ході 

виконання завдань та організація взаємодії. Уточнення рішень, завдань 

підлеглим при зміні обстановки.  Ведення облікової  документації. Заходи 

безпеки при виконанні завдань. 

 

IV.  Зміст практичних форм навчання за Програмою 

Практична підготовка 

 

4.1. 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. 
 

4.2. 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. 

Протипожежні тренування можуть проводитися за участю пожежно-

рятувальних підрозділів, що обслуговують відповідне підприємство, установу, 

організацію. 

При проведенні протипожежних тренувань відпрацьовуються навички 

персоналу з організації гасіння пожежі на початковому етапі із застосуванням 
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первинних засобів пожежогасіння, надання першої невідкладної медичної 

допомоги потерпілим та проведення евакуації при пожежі, взаємодії з 

пожежно-рятувальними підрозділами та підрозділами екстреної медичної 

допомоги. 
 

4.3. Спеціальні об'єктові тренування спеціалізованих служб і формувань 

цивільного захисту проводяться з метою набуття працівниками, які входять до 

їх складу, навичок з виконання спеціальних робіт і заходів за умов 

надзвичайних, аварійних ситуацій, терористичного акту, пожеж, формування їх 

здатності до колективних дій, а також перевірки в цілому готовності 

спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, добровільних 

пожежних дружин (команд) до дій за призначенням. 

У перший рік об’єктового навчання проводиться роздільне об’єктове 

тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту. 

У другий рік об’єктового навчання проводиться спільне об’єктове 

тренування спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту одночасно з 

усіма працівниками, які входять до складу декількох спеціалізованих служб і 

формувань цивільного захисту. 
 

4.4. Спеціальні об'єктові навчання з питань цивільного захисту є єдиним 

комплексом навчальних заходів, спрямованих на вирішення завдань цивільного 

захисту на підприємстві, в установі або організації в умовах, максимально 

наближених до НС. 

Спеціальні об'єктові навчання проводяться з метою комплексного 

відпрацювання керівним складом та фахівцями сил цивільного захисту разом з 

працівниками підприємств, установ та організацій 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. 

 

V. Перевірка засвоєння працівниками змісту програми 
 

5.1. Для проведення перевірки засвоєння працівниками змісту Програми 

наказом керівника підприємства, установи, організації створюється комісія з 

перевірки спеціальної підготовки працівників, що входять до складу 

спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту до дій у надзвичайних 

ситуаціях до складу якої обов’язково входить фахівець, діяльність якого 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. 
 

5.2. Перелік питань для перевірки знань за змістом Програми 

розробляється комісією з перевірки спеціальної підготовки працівників, що 

входять до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту до 

дій у надзвичайних ситуаціях і затверджується керівником підприємства, 

установи, організації. 
 

5.3. Перевірка знань за змістом Програми проводиться шляхом тестування 

або заліку в усній або письмовій формі та оформляється протоколом комісії з 
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перевірки спеціальної підготовки працівників, що входять до складу 

спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту до дій у надзвичайних 

ситуаціях. 

Працівники, які показали незадовільний рівень за змістом Програми 

зобов’язані протягом одного місяця пройти повторну перевірку знань. 

 

VI. Перелік навчально-матеріального майна 
 

6.1. Для забезпечення проведення навчання за Програмою 

використовується матеріально-технічна база підприємства, установи та 

організації. 

6.2. Склад навчально-матеріального майна, повний перелік та кількісні 

показники визначаються керівником підприємства, установи та організації з 

урахуванням особливостей його виробництва та кількості працівників з 

урахуванням наявності спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту.  

 

VII. Перелік нормативних документів 

 

1. Конституція України. 

2. Кодекс цивільного захисту України. 

3. Закон України від 16.03.2000 № 1550-ІІІ «Про правовий режим 

надзвичайного стану». 

4. Закон України від 06.04.2000 № 1647-Ш «Про правовий режим 

воєнного стану». 

5. Закон України від 18.01.2001 № 2245-ІІІ «Про об’єкти підвищеної 

небезпеки». 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 р. № 469 «Про 

затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту». 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. № 11 «Про 

затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту». 

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. № 443 «Про 

затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління 

та сил цивільного захисту». 

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. № 444 «Про 

затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях». 

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 р. № 819 «Про 

затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, 

діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань 

цивільного захисту». 

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 р. № 787 «Про 

затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного 

захисту». 

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. № 1200 

«Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань 
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та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального 

захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і 

хімічного контролю». 

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999  р. № 192 

«Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у 

надзвичайних ситуаціях». 

14. Наказ МОЗ від 16.06.2014 р. № 398 «Про затвердження порядків 

надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах». Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 7 липня 2014 р. за № 750/25527. 

15. Наказ МВС України від 11.09.2014 р. № 934 «Про затвердження 

Порядку організації та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань 

з питань цивільного захисту». 

16. Наказ МНС України від 13.03.2012 р. № 575 «Про затвердження 

Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів 

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту». 

17. Наказ ДСНС України від 23.03.2015р. № 167 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо підготовки населення до дій в умовах загрози 

або вчинення терористичного акту». 

18. Наказ МВС України від 31.01.2015р. № 113 «Про затвердження 

Примірного положення про формування цивільного захисту». 

19. Наказ ДСНС України від 06.06.2014р. № 310 (у редакції наказу 

ДСНС України 08.08.2014 № 458) «Програма загальної підготовки працівників 

підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях». 

20. Наказ МНС України від 15.08.2007р. № 557 «Правила техногенної 

безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах 

та на небезпечних територіях». 

21. Наказ МВС України від 30.12.2014 р. № 1417 «Про затвердження 

Правил пожежної безпеки в Україні». 

22. Наказ ДСНС України від 19.02.2016 № 83 «Про затвердження 

Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у 

надзвичайних ситуаціях». 

23. Наказ Держспоживстандарт України від 11.10.2010 р. № 457 

«Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010». 

24. ДСТУ 3891-99. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та 
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