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МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА
Тема: Правила поведінки у разі виникнення надзвичайних ситуацій в
умовах особливого періоду.
Навчальна мета:
- вивчення основних правил поведінки у разі загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій в умовах особливого періоду;
- формування вмінь та навичок необхідних працівникам для захисту від
наслідків надзвичайних ситуацій.
Укладачі:
Павелко А.Й. – начальник циклу практичної підготовки обласних та
міста Івано-Франківська курсів удосконалення керівних кадрів навчальнометодичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності ІваноФранківської області.
Курилович В.П. – майстер виробничого навчання циклу практичної
підготовки обласних та міста Івано-Франківська курсів удосконалення
керівних кадрів навчально-методичного центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області.
Дидактичне забезпечення:
1) план проведення заняття;
2) методична розробка;
3) навчальна література.
Місце проведення: визначені приміщення та територія суб’єкту
господарювання.
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Навчальні питання та розрахунок часу
№
з/п
І
ІІ
1

Навчальні питання
Організаційна частина
Основна частина
Правила поведінки у разі радіаційної
небезпеки

Час,
хв.
5
35
10

2

Правила поведінки у разі хімічної небезпеки

5

3

Дії в умовах надзвичайних ситуацій
військового характеру

10

4

Дії у разі терористичного акту

5

5

Дії у разі виявлення вибухових пристроїв

5

Завершальна частина, висновки, відповіді
на запитання

5

ІІІ

Метод
проведення

розповідь,
показ
розповідь,
показ
розповідь,
показ
розповідь,
показ
розповідь,
показ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ
Починаються заняття з перевірки наявності слухачів, їх підготовки до
заняття. Оголошується тема, навчальна мета та навчальні питання.
Після цього відпрацьовуються навчальні питання. При вивченні
навчальних питань застосовуються методи розповіді, показу і тренінгу.
Завершуючи заняття необхідно провести розбір заняття та його
обговорення, де узагальнюються знання і навички, отримані слухачами під
час навчання.
Викладач має нагадати тему, навчальну мету та питання, які
відпрацьовувались, відповісти на запитання слухачів та провести оцінювання
виконаних слухачами завдань.
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ХІД ТА ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ
1. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У РАЗІ РАДІАЦІЙНОЇ НЕБЕЗПЕКИ.
Факторами радіаційної небезпеки є: забруднення навколишнього
середовища радіоактивними матеріалами внаслідок аварії на АЕС,
перевезення радіоактивних речовин різними видами транспорту або ядерного
вибуху, яке становить небезпеку для всього живого, що опинилося на
забрудненій місцевості (загибель людей, тварин, знищення посівів).
Дії у випадку загрози виникнення радіаційної небезпеки:
•
При оголошенні небезпечного стану не панікуйте, слухайте
повідомлення.
•
Попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям
похилого віку.
•
Підготуйте засоби захисту органів дихання (протигаз або
респіратор або ватно-марлеву чи протипилову пов'язку, зволожену марлеву
пов'язку, хустинку), засоби захисту шкіри (спеціальний захисний одяг або
плащ з капюшоном, накидка, комбінезон, чи плівковий плащ-дощовик,
чоботи і рукавиці).
•
Зменшіть проникнення радіаційних речовин в квартиру (будинок):
щільно закрийте вікна та двері, щілини заклейте.
•
Загерметизуйте продукти харчування, зробіть запас води.
•
Укрийте сільськогосподарських тварин та корми.
•
Підготуйтеся до можливої евакуації: упакуйте у герметичні пакети
та складіть у валізу документи, цінності та гроші, предмети першої
необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас консервованих продуктів
на 2-3 доби, питну воду. Підготуйте найпростіші засоби санітарної обробки
(мильний розчин для обробки рук).
•
Дізнайтеся про час та місце збору мешканців для евакуації (уразі
проведення евакуації).
•
Перед виходом з приміщення від'єднайте всі споживачі
електричного струму від електромережі, вимкніть газ та воду (уразі
проведення евакуації).
Дії у випадку раптового виникнення радіаційної небезпеки:
• З одержанням повідомлення про радіаційну небезпеку негайно
укрийтеся в будинку. Стіни дерев'яного будинку послаблюють іонізуюче
випромінювання в 2 рази, цегляного - у 10 разів; заглиблені укриття
(підвали): з покриттям із дерева у 7 разів, з покриттям із цегли або бетону у
40 - 100 разів.
3

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області
Методична розробка. Правила поведінки у разі виникнення надзвичайних ситуацій в умовах особливого
періоду.

Уникайте паніки. Слухайте повідомлення органів влади з питань
надзвичайних ситуацій.
• Зменшіть
можливість проникнення радіаційних речовин в
приміщення.
• Проведіть йодну профілактику. Йодистий калій вживати після їжі
разом з чаєм, соком або водою 1 раз на день протягом 7 діб: дітям до двох
років - по 0,040 г на один прийом; дітям від двох років та дорослим - по 0,125
г на один прийом. Водно-спиртовий розчин йоду приймати після їжі 3 рази
на день протягом 7 діб: дітям до двох років - по 1-2 краплі 5% настоянки на
100 мл молока(консервованого) або годувальної суміші; дітям від двох років
та дорослим - по 3-5 крапель на стакан молока або води. Наносити на
поверхню кінцівок рук настоянку йоду у вигляді сітки 1 раз на день протягом
7 діб.
• Уточніть місце початку евакуації. Попередьте сусідів, допоможіть
дітям, інвалідам та людям похилого віку. Вони підлягають евакуації в першу
чергу.
• Швидко зберіть необхідні документи, цінності, ліки, продукти, запас
питної води, найпростіші засоби санітарної обробки та інші необхідні вам
речі у герметичну валізу.
• Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- і
газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть протигаз (респіратор,
ватно-марлеву пов'язку), верхній одяг (плащ, пальто, накидка), чоботи та
рукавиці.
• По можливості негайно залишіть зону радіоактивного забруднення.
• З прибуттям на нове місця перебування, проведіть дезактивацію
засобів захисту, одягу, взуття та санітарну обробку шкіри на спеціально
обладнаному пункті або ж самостійно (зняти верхній одяг, ставши спиною
проти вітру, витрясти його; повісити одяг на перекладину, віником або
щіткою змести з нього радіоактивний пил та вимити водою; обробити
відкриті ділянки шкіри водою з милом або спеціально приготованим
розчином. Для обробки шкіри можна використовувати марлю чи просто
рушники.
• Дізнайтеся у місцевих органів державної влади адреси організацій, що
відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.
•

Запам'ятайте:
• Використовуйте для харчування лише продукти, що зберігалися у
зачинених приміщеннях, консервацію і не зазнали радіоактивного
забруднення; не вживайте овочі, які росли на забрудненому грунті; не пийте
молоко від корів, які пасуться на забруднених пасовиськах.
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Не пийте воду із відкритих джерел та із мереж водопостачання після
офіційного оголошення радіаційної небезпеки, колодязі накрийте.
• Уникайте тривалого перебування на забрудненій території.
• У приміщеннях, щодня робіть вологе прибирання, бажано з
використанням миючих засобів.
• Не слід знаходитися під дощем чи снігом без парасольки, ховатися від
дощу під деревами, лежати або сидіти на траві.
• Уникайте пилу, що підіймається автомобілями та вітром.
• Не збирайте гриби, ягоди, квіти.
• Купатися
у відкритих водоймах та перебувати на пляжах
забороняється!
• Перед вживанням їжі та питтям необхідно прополоскати рота чистою
водою та виплюнути, відсякнути носа, ретельно вимити руки.
• У разі перебування на відкритій, забрудненій радіоактивними
речовинами місцевості, обов'язково використовуйте засоби захисту органів
дихання (протигаз або респіратор або ватно-марлеву чи протипилову
пов'язку, зволожену марлеву пов'язку, хустинку), засоби захисту шкіри
(спеціальний захисний одяг або плащ з капюшоном, накидка, комбінезон, чи
плівковий плащ-дощовик, чоботи і рукавиці).
•

2. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У РАЗІ ХІМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ.
Хімічна
небезпека
обумовлена
аваріями
(катастрофи)
на
підприємствах, транспорті та продуктопроводах можуть супроводжуватися
викидом (виливом) в атмосферу і на прилеглу територію небезпечних
хімічних речовин (НХР), таких як хлор, аміак, хлористий водень, синильна
кислота, фосген, сірчаний ангідрид та ін., а також застосуванням отруйних
речовин (ОР), що належать до хімічної зброї.
Це являє серйозну небезпеку для людей і тварин, заражене повітря
уражає органи дихання, а також очі, шкіру та інші органи.
Фактори небезпеки викиду (розливу) хімічно небезпечних речовин:
забруднення навколишнього середовища, небезпека для всього живого, що
опинилося на забрудненій місцевості (загибель людей, тварин, знищення
посівів та ін.), крім того, внаслідок можливого хімічного вибуху виникнення
сильних руйнувань на значній території.
Дії у випадку загрози виникнення хімічної небезпеки:
• Сирени і переривчасті гудки підприємств - це сигнал "Увага всім".
Негайно ввімкніть приймач радіотрансляційної мережі, або телевізор.
Уважно слухайте інформацію про надзвичайну ситуацію та порядок дій.
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• При оголошенні небезпечного стану уникайте паніки.
• Попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям
похилого віку.
• Виконайте заходи щодо зменшення проникнення отруйних речовин
в квартиру (будинок): щільно закрийте вікна та двері, щілини заклейте.
• Підготуйте запас питної води: наберіть воду у герметичні ємності,
підготуйте найпростіші засоби санітарної обробки (мильний розчин для
обробки рук).
• Дізнайтеся у місцевих органів влади про місце збору мешканців для
евакуації та уточніть час її початку. Підготуйтеся: упакуйте у герметичні
пакети та складіть у валізу документи, цінності та гроші, предмети першої
необхідності, ліки, мінімум білизни та одягу, запас консервованих продуктів
на 2-3 доби.
• Перед виходом з будинку вимкніть джерела електро-, водо- і
газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть засоби захисту.
• З прибуттям на нове місця перебування, дізнайтеся у місцевих
органів державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що
відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.
Дії у випадку раптового виникнення хімічної небезпеки:
• Уникайте паніки.
• Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання та
найпростіші засоби захисту шкіри.
• Якщо ви знаходитесь на дворі, тоді необхідно одягти засоби
індивідуального захисту, у разі їх відсутності слід закрити притиснути до
рота і носу предмети верхнього одягу (доцільно змочити водою) і дихаючи
крізь нього, виходити із зони зараження в бік, який перпендикулярний вітру.
• Виходьте із зони хімічного зараження в бік, перпендикулярний
напрямку вітру та обходьте тунелі, яри, лощини - в низинах може бути
висока концентрація НХР (ОР).
• Якщо хмара небезпечних хімічних речовин, що насувається є
величезних розмірів і вийти з неї немає шансів – слід зайти у найближчий
будинок та укритися у приміщенні, зачинивши вікна та двері.
• Якщо засобів індивідуального захисту немає і вийти із району аварії
неможливо, залишайтесь у приміщенні і негайно та надійно герметизуйте
приміщення! Зменшить можливість проникнення НХР (ОР) у приміщення:
щільно закрийте вікна та двері, димоходи, вентиляційні люки, щілини в
рамах вікон та дверей заклейте, вимкніть джерела газопостачання та загасіть
вогонь у печах. Чекайте повідомлень органів влади з питань надзвичайних
ситуацій за допомогою засобів зв'язку.
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• Вийшовши із зони зараження, зніміть верхній одяг, ретельно
вимийте очі, ніс та рот, по можливості прийміть душ.
• При підозрі на ураження НХР (ОР) уникайте будь-яких фізичних
навантажень, необхідно пити велику кількість рідини ( чай, молоко, сік, вода)
та звернутися до медичного закладу.
• З прибуттям на нове місця перебування, дізнайтеся у місцевих
органів державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, що
відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.
Запам'ятайте! Перша медична допомога ураженим НХР (ОР) в
осередку хімічного ураження полягає у захисті органів дихання, видаленні та
знезараженні стійких НХР (ОР) на шкірі, слизових оболонках очей, на одязі
та негайній евакуації за межі зараженої зони.
3. ДІЇ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ВІЙСЬКОВОГО
ХАРАКТЕРУ
При першій можливості покиньте небезпечну зону. У разі
неможливості виїхати особисто, відправити дітей і родичів похилого віку до
родичів, знайомих. Необхідно взяти із собою всі документи, коштовні речі і
цінні папери.
Підготовку до можливого перебування у зоні надзвичайної ситуації
доцільно починати завчасно. Необхідно підготувати "екстрену валізку" з
речами, які можуть знадобитись при знаходженні у зоні НС або при евакуації
у безпечні райони.
Підготовка оселі:
•
нанести захисні смуги зі скочу (паперу, тканини) на віконне скло
для підвищення його стійкості до вибухової хвилі та зменшення кількості
уламків і уникнення травмування у разі його пошкодження;
•
по можливості обладнайте укриття у підвалі, захистіть його
мішками з піском, передбачте наявність аварійного виходу;
•
при наявності земельної ділянки обладнайте укриття на такій
відстані від будинку, яка більше його висоти;
•
зробити вдома запаси питної та технічної води;
•
зробити запас продуктів тривалого зберігання;
•
додатково укомплектувати домашню аптечку засобами надання
першої медичної допомоги;
•
підготувати (закупити) засоби первинного пожежогасіння;
•
підготувати ліхтарики (комплекти запасних елементів живлення),
гасові лампи та свічки на випадок відключення енергопостачання;
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підготувати (закупити) прилади (примус) для приготування їжі у
разі відсутності газу і електропостачання;
•
підготувати необхідні речі та документи на випадок термінової
евакуації або переходу до захисних споруд цивільної оборони або інших
сховищ (підвалів, погребів тощо);
•
особистий транспорт завжди мати у справному стані і запасом
палива для виїзду у небезпечний район;
•
при наближенні зимового періоду необхідно продумати питання
щодо обігріву оселі у випадку відключення централізованого опалення.
•

Правила поведінки в умовах надзвичайних ситуації воєнного
характеру
Необхідно:
•
зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації;
•
не сповіщати про свої майбутні дії (плани) малознайомих людей,
а також знайомих з ненадійною репутацією;
•
завжди мати при собі документ (паспорт) що засвідчує особу,
відомості про групу крові своєї та близьких родичів, можливі проблеми зі
здоров’ям (алергію на медичні препарати тощо);
•
знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони
поблизу місця проживання, роботи, місцях частого відвідування (магазини,
базар, дорога до роботи, медичні заклади тощо). Без необхідності старатися
як найменше знаходитись поза місцем проживання, роботи та малознайомих
місцях;
•
при
виході
із
приміщень,
пересуванні
сходинами
багатоповерхівок або до споруди цивільної оборони (сховища)
дотримуватись правила правої руки (як при русі автомобільного транспорту)
з метою уникнення тисняви. Пропускати вперед та надавати допомогу
жінкам, дітям, перестарілим людям та інвалідам, що значно скоротить
терміни зайняття укриття;
•
уникати місць скупчення людей;
•
не вступати у суперечки з незнайомими людьми, уникати
можливих провокацій;
•
у разі отримання будь-якої інформації від органів державної
влади про можливу небезпеку або заходи щодо підвищення безпеки передати
її іншим людям (за місцем проживання, роботи тощо);
•
при появі озброєних людей, військової техніки, заворушень
негайно покидати цей район;
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посилювати увагу і за можливості, також залишити цей район, у
разі появи засобів масової інформації сторони-агресора;
•
орієнтуються на місцевості, розмовляють з акцентом, не
характерна зовнішність, протиправні і провокативні дії, проведення
незрозумілих робіт тощо) негайно інформувати органи правопорядку,
місцевої влади, військових;
•
у разі потрапляння у район обстрілу сховатись у найближчу
захисну споруду цивільної оборони, сховище (укриття). У разі відсутності
пристосованих сховищ, для укриття використовувати нерівності рельєфу,
(канави, окопи, заглиблення від вибухів тощо). У разі раптового обстрілу та
відсутності поблизу споруд цивільного захисту, сховища і укриття − лягти на
землю головою в сторону, протилежну вибухам. Голову прикрити руками (за
наявності, для прикриття голови використовувати валізу або інші речі). Не
виходьте з укриття до кінця обстрілу;
•
надавати першу допомогу іншим людям у разі їх поранення.
Визвати швидку допомогу, представників ДСНС України, органів
правопорядку за необхідності військових;
•
у разі, якщо ви стали свідком поранення або смерті людей,
протиправних до них дій (арешт, викрадення, побиття тощо) постаратися
з’ясувати та зберегти як найбільше інформації про них та обставини події для
надання допомоги, пошуку, встановлення особи тощо. Необхідно пам’ятати,
що Ви самі або близькі Вам люди, також можуть опинитись у скрутному
становищі і будуть потребувати допомоги.
•

Не рекомендується:
•
підходити до вікон, якщо почуєте постріли;
•
спостерігати за ходом бойових дій;
•
стояти чи перебігати під обстрілом;
•
конфліктувати з озброєними людьми;
•
носити армійську форму або камуфльований одяг;
•
демонструвати зброю або предмети, схожі на неї;
•
підбирати покинуті зброю та боєприпаси.
При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється:
1.
перекладати, перекочувати з одного місця на інше;
2.
збирати і зберігати, нагрівати і ударяти;
3.
намагатися розряджати і розбирати;
4.
виготовляти різні предмети;
5.
використовувати заряди для розведення вогню і освітлення;
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6.
приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь
чи річку.
Виявивши вибухонебезпечні предмети, вживайте заходів з означення,
огородження і охороні їх на місці виявлення. Негайно повідомте про це
територіальні органи ДСНС та МВС за телефоном "101" та "102".
4. ДІЇ У РАЗІ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ
Основні заходи щодо запобігання можливого терористичного акту:
•
не торкайте у вагоні поїзда, під'їзді або на вулиці нічийні пакети
(сумки), не підпускайте до них інших. Повідомите про знахідку
співробітника міліції;
•
у присутності терористів не виказуйте своє невдоволення,
утримаєтеся від різких рухів, лементу й стогонів;
•
при погрозі застосування терористами зброї лягайте на живіт,
захищаючи голову руками, подалі від вікон, засклених дверей, проходів,
сходів;
•
використайте будь-яку можливість для порятунку;
•
якщо відбувся вибух – вживайте заходів щодо недопущення
пожежі та паніки, надайте домедичну допомогу постраждалим;
•
намагайтеся запам'ятати прикмети підозрілих людей і повідомте
їх прибулим співробітникам спецслужб.
Дії під час перестрілки:
•
якщо стрілянина застала вас на вулиці, відразу ж лягте й
озирніться, виберіть найближче укриття й проберіться до нього, не
піднімаючись у повний зріст. Укриттям можуть служити виступи будинків,
пам'ятники, бетонні стовпи або бордюри, канави. Пам’ятайте, що автомобіль
– не найкращий захист, тому що його метал тонкий, а пальне –
вибухонебезпечне. За першої нагоди сховайтеся у під'їзді будинку,
підземному переході, дочекайтеся закінчення перестрілки;
•
проводьте заходи для порятунку дітей, за необхідності прикрийте
їх своїм тілом. За можливості повідомте про інцидент співробітників міліції;
•
якщо в ході перестрілки ви перебуваєте у будинку – укрийтеся у
ванній кімнаті й ляжте на підлогу, тому що перебувати у кімнаті небезпечно
через можливість рикошету. Перебуваючи в укритті, стежте за можливим
початком пожежі. Якщо пожежа почалася, а стрілянина не припинилася,
залиште квартиру й сховайтеся в під'їзді, далі від вікон.
Дії у випадку захоплення літака (автобуса):
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якщо Ви виявилися в захопленому літаку (автобусі), не
привертайте до себе уваги терористів. Огляньте салон, визначте місця
можливого укриття на випадок стрілянини;
•
заспокойтеся, спробуйте відволіктися від того, що відбувається,
читайте, розгадуйте кросворди;
•
зніміть ювелірні прикраси;
•
не дивіться в очі терористам, не пересувайтеся по салону та не
відкривайте сумки без їхнього дозволу;
•
не реагуйте на провокаційну або зухвалу поведінку;
•
жінкам у міні-спідницях бажано прикрити ноги;
•
якщо представники влади почнуть спробу штурму – лягайте на
підлогу між кріслами й залишайтеся там до закінчення штурму;
•
після звільнення – негайно залиште літак (автобус), тому що не
виключена можливість його замінування терористами й вибуху парів
бензину.
Якщо ви стали жертвою телефонного терориста:
•
подзвоніть з іншого телефону (мобільного, від сусідів) на вузол
зв`язку і скажіть причину дзвінка, своє прізвище, адресу та номер свого
телефону;
•
намагайтесь затягнути розмову та записати її на диктофон чи
дайте послухати свідкам (сусідам);
•
одночасно, з розмовою і записом на диктофон, друга людина
дзвонить з іншого телефону на вузол зв`язку, а потім в міліцію за телефоном
102 для термінового затримання того, хто телефонував;
•
напишіть заяву начальнику відділення міліції, на території якого
ви проживаєте, для прийняття необхідних заходів;
•
міліція, за запитом на вузол зв`язку, отримає номер телефону,
адресу, прізвище того, хто дзвонив і прийме необхідні міри.
•

5. ДІЇ У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ
Для того, щоб вирізнити вибухові пристрої з-поміж усіх інших, варто
запам’ятати їхні характерні ознаки:
- предмети є незнайомими або незвичними для цієї обстановки чи
території;
- наявність звуків, що лунають від предмету (цокання годинника,
сигнали через певний проміжок часу), миготіння індикаторної лампочки;
- наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним (батарейки,
акумулятори тощо);
- наявність розтяжки дротів, або дротів, що тягнуться від механізму на
велику відстань;
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- предмет може бути підвішений на дереві або залишений на лавці.
Категорично забороняється:
- торкатися предмету і пересувати його;
- користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони
можуть спровокувати вибух);
- заливати його рідинами, засипати грунтом або чимось його
накривати;
- торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий,
світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові
речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.
Безпечні вiдстані до вибухових пристроїв (підозрілих речей)
Тип вибухового пристрою (пiдозрiлої речі)

Безпечна вiдстань

Ручна граната

Не менш нiж 200 метрiв

Тротилова шашка

Не менш нiж 50 метрiв

Банка ємнiстю 0,33 лiтра

Не менш нiж 60 метрiв

Валiза (кейс)

Не менш нiж 300 метрiв

Дорожня валiза
Легковий автомобiль

Не менш нiж 400 метрiв
Не менш нiж 600 метрiв

Мiкроавтобус

Не менш нiж 1000 метрiв

При виявленні вибухових пристроїв телефонуйте 101 або 102.
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