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Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. Методична 

розробка для проведення тренінгу, самостійної роботи з працівниками 

чергово-диспетчерських служб місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання / Укладач О.В. 

Головня – майстер виробничого навчання циклу практичної підготовки 

обласних та м. Черкаси курсів удосконалення керівних кадрів 2 категорії НМЦ 

ЦЗ та БЖД Черкаської області, Черкаси. 2016, 31 ст. 

 

 

Методична розробка даного заняття укладена відповідно до вимог 

нормативно-правових документів щодо організації навчального процесу з 

функціонального навчання та програм постійно-діючих семінарів Центру, з 

урахуванням кращого досвіду провідних педагогічних працівників Центру. 

Вміщує теоретичний матеріал щодо організації і проведення оповіщення про 

загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, який може бути викладений 

слухачам курсів під час занять та передбачений вимогами нормативно-

правових документів. 

Призначена для методистів, викладачів та майстрів виробничого навчання 

навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності, які здійснюють функціональне навчання у сфері цивільного 

захисту. 
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ВСТУП 

Аварії на хімічних підприємствах при виробництві, зберіганні та 

транспортуванні небезпечних хімічних речовин, що супроводжуються їх 

виливом (викидом), є джерелами можливих надзвичайних ситуацій, 

пов’язаних з великими людськими жертвами, загибеллю тварин, рослин, 

забрудненням навколишнього середовища. 

Своєчасні і правильні дії чергових диспетчерів при аваріях на ПНО 

дозволять зберегти здоров’я та життя персоналу і населення. 

Матеріал даної теми тісно пов’язаний з матеріалом наступних тем 

постійно діючого семінару, які присвячені іншим заходам та засобам захисту 

населення. У методичній розробці наведені матеріали для проведення 

тренінгів під час 3-х занять.  

Метою даних тренінгів насамперед є: 

навчальна – ознайомитися із обладнанням робочого місця диспетчера, 

технічними засобами контролю за станом виробництва та засоби оповіщення 

(заняття №2). Відпрацювати дії диспетчера щодо забезпечення своєчасного 

оповіщення та інформування про загрозу і виникнення НС (заняття №3). 

Засвоїти методику прогнозування і оцінка обстановки черговим диспетчером 

на підприємстві, установі, організації (заняття №4).  

розвиваюча – розвиток навичок користування приладами оповіщення, 

вивчення порядку користування ними, відпрацювання практичних дій; 

використання Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) 

небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і 

транспорті, яка затверджена спільним наказом МНС, Мінагрополітики, 

Мінекономіки та Мінекоресурсів від 27.03.2001 № 73/82/64/122; 

виховна –  формування становлення державного підходу до навчання, 

формування високих моральних якостей слухачів. 

У результаті засвоєння теми слухачі повинні: 

знати: 

вимоги керівних документів щодо обладнання робочих місць 

чергового, правила ведення робочої документації, порядок роботи з 

приладами радіаційного та хімічного контролю і оповіщення, алгоритм дій 

чергового диспетчера при НС, порядок роботи з приладами оповіщення. 

вміти: 

користуватися приладами радіаційного та хімічного контролю і 

оповіщення разі виникнення реальних надзвичайних ситуацій, впевнено 

вести робочу документацію. 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

ВСТУП 
Як свідчить статистка, ризик виникнення на території України 

надзвичайних ситуацій залишається високим. Масштабність наслідків аварій 

і катастроф та стихійних лих ставить проблему ліквідації надзвичайних 

ситуацій та мінімізацію негативних наслідків від них в ряд найбільш 

актуальних і важливих завдань усіх ланок єдиної державної системи 

запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. 

Практична діяльність органів управління та ефективність заходів щодо 

протидії аваріям, катастрофам та іншим надзвичайним ситуаціям не завжди 

відповідають вимогам забезпечення необхідного рівню безпеки людини на 

сучасному етапі розвитку суспільства. 

Керівник заняття підводить підсумки заняття, дає оцінку роботи 

слухачів, визначає загальні недоліки в роботі і вказує шляхи їх усунення, 

відповідає на запитання слухачів. 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Типова схема проведення тренінгу за навчальним елементом 

«Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій» дозволяє 

майстру ВН (викладачу) провести заняття на високому рівні з урахуванням 

початкового рівня підготовки слухачів, виявленням між предметних зв’язків, 

поліпшення умінь та навичок за ПДС. 

Дані заняття проводяться у формі тренінгу, з метою доведення до 

автоматизму певних навичок слухачів. Схема проведення тренінгу може бути 

такою: 

 

 

 

Умовні позначки: 

1, 2, 3 ... N  - учасники тренінгу 

 - напрямки взаємодії учасників тренінгу 

Т Р Е Н Е Р 

Навчальні 

питання 

Підведення 

підсумків, 

контрольні вправи 

чи опитування 

1 2 3 N 

Практичні вправи,  

оцінка роботи учасників тренінгу 
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 - «вмонтовані» інформаційні включення, міні-лекції за 

теоретичною компонентою 

 - демонстрації порядку правильних дій, практична 

компонента 

 

Варіанти структури планів проведення кожного заняття наведені у 

Додатку А. Звертаємо увагу на тому, що для кожного ПДС необхідно 

враховувати об’єм навчального матеріалу для вивчення, який відображається 

у планах проведення занять кожним майстром ВН (викладачем). 

Керівник занять під час проведення заняття за даною темою 

обов’язково повинен використовувати діючі нормативно-правові акти для 

уточнення методичної розробки, при формуванні оновленого навчального 

матеріалу. 

Починається кожне заняття з перевірки наявності слухачів, їх 

підготовки до занять. Викладач оголошує тему, навчальну мету та навчальні 

питання, коротко розкриває структуру окремого заняття. 

Акцентувати увагу слухачів на тому, що з розвитком новітніх 

технологій удосконалюються робочі місця диспетчерів. 

Завершується заняття опитуванням слухачів за матеріалом вивченої 

теми. За його результатами керівник занять підводить підсумки роботи 

слухачів.  

Решта відведеного часу присвячується самостійній роботі слухачів, які 

на робочих місцях натурної дільниці та багатофункціонального класу мають 

змогу самостійно ще неодноразово відпрацювати практичні дії (наприклад з 

надання першої медичної допомоги та інших заходів, які потребують 

поліпшення за ПДС). 

У загальному вигляді етапи занять, час викладу змісту матеріалу за 

темами доцільно розподілити наступним чином: 

 

№ 

з/п 
Етапи тренінгу. Навчальні питання 

Час, 

хв. 
Метод проведення 

1 Організаційно - вступна частина. 5 Мотивація важливості теми 

1.1. Повідомлення теми та мети заняття. 

Мотивація важливості теми.  

Повторення правил роботи малої групи 

2 Розповідь 

 

Бесіда 

1.2. Оцінка матеріально-технічного 

забезпечення 

1 Перевірка готовності 

натурних зразків для 

індивідуального 

користування 

1.3 Оцінка рівня поінформованості 

слухачів з даної теми 

2 Бесіда за навідними 

питаннями 

2 Основна частина тренінгу 115  

2.1 Перше навчальне питання 

Визначене для кожногозаняття 

 Розповідь. Актуалізація 

опорних знань 

2.2 Друге навчальне питання  Інформаційне включення. 
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Визначене для кожногозаняття Демонстрація 

документації. Практична 

робота 

2.3 Третє навчальне питання 

Визначене для кожного заняття  

 Інформаційне включення. 

Актуалізація опорних 

знань. Демонстрація дій.  

3 Систематизація та узагальнення 

знань 

10 Контроль знань та 

отриманих навичок 

4 Заключна частина тренінгу, 

висновки 

5 Розповідь. Оцінювання 

тренінгу 

5 Самостійна робота 90 Повторення. 

Відпрацювання 

практичних дій 

 

 

Заняття №1. Обладнання робочого місця диспетчера. Технічні засоби 

контролю за станом виробництва та засоби оповіщення 

 

I. Вимоги керівних документів щодо обладнання робочих місць 

чергового диспетчера 
На початку керівник заняття знайомить слухачів з вимогами керівних 

документів, які визначають порядок обладнання робочого місця чергового 

диспетчера. 

Методика прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних 

хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті, яка 

затверджена спільним наказом МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки та 

Мінекоресурсів від 27.03.2001 № 73/82/64/122 (зареєстровано в Мін'юсті 

10.04.2001 за № 326/5517) визначає порядок дій оперативних чергових, якій у 

свою чергу визначається інструкціями та планами реагування на надзвичайні 

ситуації. 

Для виконання завдань під час виникнення аварій з НХР на робочому 

місці чергового диспетчера ХНО мають бути розроблені такі документи: 

- інструкція черговому диспетчеру ХНО про порядок дій у разі 

виникнення аварій з НХР, яка розробляється керівником ХНО з урахуванням 

особливостей об’єкта і затверджується начальником уповноваженого 

територіального органа виконавчої влади, до компетенції якого віднесено 

питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, на 

території якого знаходиться ХНО; 

- табло чергового диспетчера ХНО. Воно розробляється з метою 

прискорення оцінки обстановки, яка складається у разі виникнення аварій з 

небезпечними хімічними речовинами на ХНО, техногенної безпеки у сфері 

цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на 

небезпечних територіях» 

Оповіщення працівників об'єктів, які знаходяться за межами локальної 

системи оповіщення, покладається на оперативних чергових структурних 



 8 

підрозділів з питань надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої 

влади. 

З метою своєчасного оповіщення і перевірки достовірності прийнятого 

повідомлення (команди) потенційно небезпечний об'єкт (виробництво, цех, 

ділянка тощо) повинен обладнуватися за власний рахунок підприємства 

прямим телефонним зв'язком з черговим диспетчером і керівником 

підприємства, а черговий диспетчер повинен мати прямий зв'язок з 

оперативним черговим (начальником чергової зміни) структурного 

підрозділу ДСНС місцевого органу виконавчої влади, відповідного 

територіального органу управління ДСНС, органу МВС України. 

Оперативне оповіщення повинне здійснюватись за схемами 

оповіщення, які розробляються посадовими особами цивільного захисту 

суб'єктів господарювання і затверджуються їх керівниками. 

Схеми оповіщення повинні зберігатися в приміщенні диспетчерської 

служби на видному місці. 

На ПНО або ОПН повинні розроблятися і зберігатися в приміщенні 

диспетчерської служби: 

- фонограми текстів звернень до персоналу об'єктів, осіб, яких вони 

оповіщають; 

- бланки регламентів надання інформації про аварію та повідомлень 

про надзвичайну ситуацію, форма та зміст яких розробляються за 

погодженням з територіальними органами управління ДСНС. 

Об'єктові системи оповіщення повинні бути працездатними і 

включеними постійно. Поруч з телефонними апаратами слід вивішувати 

таблички із зазначенням номера телефону для виклику аварійно-рятувальних 

служб. 

Перевірка стану техногенної безпеки потенційно небезпечних об'єктів 

господарювання здійснюється за різними показниками. 

Один з них - наявність та рівень готовності диспетчерської служби 

об'єкта. Він визначає: 

- наявність на диспетчерських пунктах об'єкта, операторських цехів, 

станціях служб і підрозділів, що мають бути задіяні при ліквідації можливих 

надзвичайних ситуацій (аварій, пожеж, вибухів), схем сигналізації та 

установок локалізації цих ситуацій, наявність інструктивних матеріалів про 

керування цими установками; 

- наявність на диспетчерських пунктах об'єкта інструкції про порядок 

дій чергового диспетчера в разі виникнення надзвичайних ситуацій; 

- наявність схеми оповіщення на пульті диспетчерського пункту; 

- наявність на диспетчерських пунктах об'єкта наказу (або інструкції) 

про порядок оповіщення органів влади, аварійних служб, працюючого 

персоналу та населення про надзвичайні ситуації. 

 

Питання для слухачів: 

1. Розкажіть про склад та систему оперативного оповіщення на 

ПНО або ОПН? 
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2. Які документи повинні розробляться і зберігатися в приміщенні 

диспетчерської служби? 

3. З якою метою розробляється табло чергового диспетчера? 

 

 

ІІ. Перелік та зміст, порядок ведення робочої документації чергового 

диспетчера 

Порядок дій чергового диспетчера визначається інструкціями та 

планами реагування на надзвичайні ситуації. 

Інструкція черговому диспетчеру про порядок дій у разі виникнення 

аварій з НХР розробляється керівником ХНО з урахуванням особливостей 

об’єкту і затверджується начальником спеціально уповноваженого 

територіального органа виконавчої влади, до компетенції якого віднесено 

питання захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, на 

території якого знаходиться ХНО.  

Для виконання завдань під час виникнення аварій з НХР на робочому 

місці чергового диспетчера ХНО мають бути розроблені відповідні 

документи. 

При проведенні екскурсії на диспетчерському пункті керівник заняття 

знайомить слухачів з переліком документів, їх змістом та роздає зразки для 

вивчення документів. 

На диспетчерському пункті потрібно бути такі оперативні матеріали: 

- оперативні схеми основних комунікацій, споруд, засобів 

регулювання; 

- схеми комунікацій і характеристики устаткування;  

- графіки заданих режимів роботи споруд і устаткування; 

- повний комплект чинних інструкцій з експлуатації, правила 

експлуатації, техніки безпеки; 

- номери телефонів спеціальних служб (міськгаз, міськенерго, 

пожежної охорони, місцевих органів державного санітарного нагляду); 

- табло диспетчера хімічно небезпечного об’єкту;  

- інструкція чергового диспетчера ХНО про порядок дій у разі 

виникнення аварії з НХР (розробляється керівником ХНО з урахуванням 

особливостей об’єкту і затверджується начальником спеціально 

уповноваженого територіального органа виконавчої влади, до компетенції 

якого віднесено питання захисту населення і територій від НС, на території 

якого знаходиться ХНО); 

- журнал радіаційного і хімічного спостереження  

- план (схема) об’єкту та території, що до нього прилягає, а також 

таблиці з орієнтовним часом підходу зараженого повітря до різних рубежів 

об’єктів і розрахунковими даними глибини зони можливого зараження НХР  

- довідкові дані про загальну кількість НХР на об’єкті та дані по 

розміщенню їх в ємностях і трубопроводах; 

- характеристика основних властивостей НХР, що використовується у 

виробництві, заходи першої медичної допомоги; 
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- наказ (інструкція) про порядок оповіщення органів влади, аварійних 

служб, працюючого персоналу та населення про НС; 

- схема оповіщення  

- бланки регламентів надання інформації про аварію та повідомлень 

про надзвичайну ситуацію, форма та зміст яких розробляються за 

погодженням з територіальними органами управління ДСНС  

- фонограми текстів звернень до персоналу об'єктів та осіб, яких вони 

оповіщають  

Текст звернення зачитується черговим диспетчером з бланка, або 

озвучується з магнітної стрічки (іншого носія інформації). Інформація 

готується і записується заздалегідь для кожного ХНО по 9 варіантах для 

восьми напрямів вітру. 

для безвітряної погоди або мінливому вітрі зі швидкістю до 1 м/с: 

- табло чергового диспетчера ХНО; 

- текст звернення до персоналу об'єкта та осіб, яких сповіщає 

черговий диспетчер. 

 

Відпрацювання практичного завдання. 

Після доведення змісту інформаційного включення керівник заняття 

пропонує слухачам перелічити ти документи, які знаходяться на 

диспетчерському пункті та заповнити бланки зразків документів, кожен для 

свого об’єкту. Для якісного проведення тренінгу визначається завдання. 

 

Опис завдання  

(при необхідності слухачі роблять відповідні записи): 

З метою прискорення оцінки обстановки, яка складається у разі 

виникнення аварій з НХР, нанести на «Табло чергового диспетчера» усі 

необхідні параметри своїх об’єктів. 

Для виконання цього завдання слухачі використовують План-схему 

НХО и території що до нього прилягає. 

Керівник заняття роз’яснює слухачам, які параметри наносяться на 

табло. В ході роботи слухачів керівник тренінгу методом консультацій 

повинен забезпечити правильне рішення завдання шляхом роз’яснення 

визначень, змісту та вихідних даних. 

Кожен слухач самостійно виконує завдання враховуючі особливості 

ХНО. 

 

 

 

ІІІ. Прилади радіаційного і хімічного контролю та засоби оповіщення, 

які використовуються на робочому місці чергового диспетчера. Порядок 

їх використання 

Прилади радіаційного контролю: Індикатор – сигналізатор ДП-64; 

Рентгенометр ДП-3Б. 
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Прилади хімічного контролю: - універсальний газовий аналізатор УГ-2, 

автоматичні газоаналізатори ГСП-1, ГСП-11, ГСА-12, ГСА-13 – для 

визначення у повітрі отруйних речовин та їх типу; 

- газоаналізатор «Сирена» – для автоматичного визначення мікро 

концентрацій токсичних газів та сигналізації про перевищення граничних 

концентрацій; 

- стаціонарний автоматичний газоаналізатор 321ХЛ – для 

безперервного контролю концентрації хлору у повітрі робочої та санітарної 

зон промислових підприємств до 30 ГДК. 

Керівник заняття і черговий диспетчер об’єкта демонструють прилади 

радіаційного і хімічного контролю та їх роботу. Керівник заняття доводить 

до слухачів, що на ХНО і навколо них завчасно створюються локальні 

системи оповіщення персоналу об’єктів і населення, що попадає в зону 

зараження НХР.  

Системи оповіщення включають: систему оповіщення і персонал, що 

обслуговує її. Оповіщення про загрозу виникнення або факт аварії 

здійснюється диспетчерами, операторами і черговими ХНО. Системи 

оповіщення повинні мати можливість у разі необхідності в залежності від 

обстановки передавати сигнали вибірково:  

- для окремих структурних підрозділів (цехів, дільниць і т.д.) ХНО або 

для всього ХНО; 

- для населених пунктів і об’єктів, що знаходяться в зонах можливого 

хімічного ураження від ХНО. 

В системі оповіщення використовуються сирени «С-40», «С-28» і 

апаратура дистанційного управління і циркулярного виклику (АДУ-ЦВ). 

Окрім цього, для оповіщення можуть використовуватись різні засоби гучного 

мовлення (комплект оперативного зв’язку КД-12А, апаратура гучного 

мовного виробничого зв’язку ПГС-71, побутові та різної потужності 

гучномовці, діюча радіотрансляційна і телефонна мережа, телебачення та 

інше). 

 

Питання для слухачів: 

1. Назвіть призначення та технічні характеристики електросирен «С-

40» і «С-28». 

2. Назвіть призначення та технічні характеристики АДУ-ЦВ. 

3. Які засоби використовуються для оповіщення працюючої зміни 

об’єкту, на якому виникла небезпечна хімічна ситуація, та людей за місцем 

проживання? 

4. Які завдання визначає Наказ МНС №557 від 15.08.2007 «Про 

затвердження Правил техногенної безпеки у сфері ЦЗ на підприємствах, в 

організаціях, установах та на небезпечних територіях»? 

5 Яке обладнання повинно бути на робочому місці диспетчера? 

6 Які документи повинні бути на робочому місці диспетчера? 
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Завдання на самостійну роботу: Кожному слухачу практично 

відпрацювати декілька разів вправи щодо підготовки приладів радіаційної 

розвідки до визначення рівнів радіації, приладів хімічної розвідки до 

визначення зараження одягу, місцевості, різних предметах; виконати 

визначення рівнів радіації, наявності зараження отруйними речовинами. 
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Заняття №2. Дії диспетчера щодо забезпечення своєчасного оповіщення 

та інформування про загрозу і виникнення НС.  
 

І. Загальний алгоритм дії чергового диспетчера 

Керівник заняття доводить до слухачів особливості оповіщення 

персоналу та керівного складу СГ, населення, яке попадає у зону НС, в 

залежності від масштабу аварії (катастрофи) на ХНО. 

У залежності від масштабу аварії на хімічно небезпечному об'єкті, 

відомостей прогнозу глибини зони зараження НХР оповіщення здійснюється 

по двом варіантам:  

для аварії, масштабі якої не виходять за межі санітарно-захисної зони 

об'єкту, оповіщаються чергові зміни аварійних служб (газорятувальної, 

протипожежної, медичної), воєнізована охорона, цехи, що попадають до зони 

хімічного зараження, керівний склад та орган управління ЦЗ об'єкту, 

керівники підприємств, установ, організацій, населення в межах санітарно-

захисної зони;  

оповіщення здійснюється черговим диспетчером за об'єктовою 

системою оповіщення з використанням гучномовців та електросирен. Про 

аварію, яка сталася черговий диспетчер доповідає оперативному черговому 

управління цивільного захисту населення й територій обласної державної 

адміністрації, черговому центральній диспетчерської служби тел. _____ або 

по тел. ____ та черговому міського (районного) відділу внутрішніх справ; 

для аварії, масштаби якої виходять за межі санітарно-захисної зони 

об'єкту черговий диспетчер у першу чергу оповіщає чергові зміни аварійних 

служб (газорятувальної, протипожежної, медичної, цеха які попадають до 

зони хімічного зараження, керівний склад та орган управління ЦЗ об'єкту, 

органи держадміністрації та оперативного чергового управління цивільного 

захисту населення та територій облдержадміністрації, чергового центральній 

диспетчерської служби тел. ____ або тел. _____, та чергового міського 

(районного) відділу внутрішніх справ; 

текст звернення до персоналу та населення, які попадають в зону 

хімічного зараження, винний бути розроблений завчасно та затверджений 

начальником управління цивільного захисту населення й територій обласної 

держадміністрації, начальником управління міста (району); 

для звернення уваги персоналу об'єкту та населення до інформації про 

аварію, яка сталася, на хімічно-небезпечному об'єкті з викидом (виливом) 

НХР, перед передачею тексту звернення подається сигнал ―Увага всім!‖ 

шляхом увімкнення об’єктових електросирен; 

небезпека ураження населення, робочого персоналу небезпечними 

хімічними речовинами (НХР) потребує швидкого виявлення та оцінки 

хімічної обстановки та обліку її впливу на організацію аварійно-рятувальних 

та інших невідкладних робіт, а також на виробничну діяльність об'єктів в 

умовах зараження. 

Черговий диспетчер після того, як заступив на чергування уточнює 

метрологічні умови (температуру повітря, градусів С0), швидкість вітру у 
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навколоземному шарі  повітря (м/с) та визначає ступінь вертикальної 

стійкості повітря за графіком, для чого одержує відомості від дистанційної 

метеостанції про напрямок та швидкість вітру, візуально визначає хмарність 

та знімає показники температури повітря.  

Одержавши інформацію про аварію з викидом (виливом) НХР, 

черговий диспетчер хімічно-небезпечного об'єкту зобов’язаний:  

уточнити вид, кількість НХР, що викинуто, та характер їх розливу на 

підстелаючій поверхні („вільно‖, „у піддон‖, „обвалування‖); 

знаючи ступень вертикальної стійкості повітря, швидкість вітру, 

температуру повітря та маючи відомості про кількість викинутого (що 

вилилось) НХР, визначає по заздалегідь розрахованими таблицями глибину 

зони зараження, виходячи з Методики прогнозування масштабів зараження 

НХР на випадок аварій на хімічно-небезпечних об'єктах та транспорті. Якщо 

кількість викинутого (що вилилось) НХР невідомо, тоді за величину викиду 

приймають вміст НХР максимальної за об'ємом однієї ємкості 

(технологічної, складської, транспортної і т.п.), а для сейсмічно-небезпечних 

районів - загальний запас НХР на об'єкті (на випадок землетрусу). 

При наявності на суб’єкті господарювання декількох НХР 

прогнозування масштабів зараження та оцінка ступені хімічної небезпеки 

проводити по тій речовині, аварія з викидом (виливом) якої може 

представляти найбільшу небезпеку для працюючого персоналу та населення.  

 

ІІ. Відпрацювання практичних дій диспетчера в різних умовах обстановки 

Керівник заняття ставить ввідну слухачам для прийняття рішення і 

організації оповіщення.  

Вихідні дані: тип і кількість вилитої НХР:  

- хлор, Q=100 т, ємність обвалована, висота обвалування Н = 2 м; 

- місцевість частково закрита: на відстані 2 км від ХНО розташований 

лісовий масив довжиною L = 3 км; 

- метеоумови: температура повітря +20°; швидкість вітру V = 3 м/с; 

напрямок - західний (азимут вітру в=270°); стан повітря - інверсія. 

Машинобудівний завод (розміром 0,5х0,5км) розташований за 

азимутом b0 = 90° (на сході від ХНО) на відстані R0 = 5 км, кількість 

працюючих - 100 чол., забезпеченість протигазами (ГП-5) - 80 %. 

Рішення: 

Глибина розрахункової прогнозованої зони хімічного зараження - 14 

км. 

Ширина прогнозованої зони хімічного зараження – 2,8 км. 

Площа зони можливого хімічного зараження – 77 кв. км. 

Площа прогнозованої зони хімічного зараження – 19,6 кв. км. 

Час підходу хмари забрудненого повітря до машзаводу - 18 хв. 

Час уражаючої дії НХР - 32,3  год. 

Можливі втрати людей в осередку ураження: 

при перебуванні людей у будівлях і простіших укриттях - 14 чол.; 
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 при перебуванні людей на відкритій місцевості - 25 чол. 

Очікуємі висновки слухачів: 

Машзавод може опинитись у зоні хімічного зараження (R < Гпзхз); 

Хмара зараженого повітря підійде до заводу через 18 хв., що не дає 

змоги вивести людей із зони зараження; 

Тривалість дії вражаючого фактора НХР досить велика - більше 30 

годин; 

Прийняття рішення черговим диспетчером щодо захисту людей: 

негайне оповіщення виробничого персоналу про загрозу хімічного 

зараження; 

терміново зупинити виробництво і розмістити людей у сховищі; 

систему повітропостачання включити в режим фільтровентиляції; 

вести хімічну розвідку на об'єкті безперервно; 

забезпечити виробничий персонал протигазами на 100 відсотків. 

Керівник заняття роздає зразки текстових повідомлень, ставить 

завдання на відпрацювання тексту повідомлення та аналізує роботу слухачів 

по його підготовці і озвучуванні  

 

ІІІ. Дії працівників при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації 

Керівник заняття доводить до слухачів порядок дій працівників ХНО в 

разі виникнення аварії з виливом (викидом) НХР на ньому до Методики 

прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при 

аваріях на промислових об’єктах і транспорті. 

Під час виникнення аварії з небезпечними хімічними речовинами на 

ХНО робітники, які безпосередньо здійснюють технічну експлуатацію 

апаратів та обладнання, де використовуються НХР (далі - робітник), 

сповіщають про  виникнення аварії з НХР чергового диспетчера та чергову 

зміну ВОХОР або особу, яка виконує зазначені обов'язки (далі - черговий 

диспетчер) ХНО, по прямим телефонам, установленим безпосередньо на 

робочому місці. На робочому місці робітника повинна бути схема виклику 

чергових аварійних змін. Після закінчення оповіщення робітник виконує свої 

обов'язки відповідно  до порядку, викладеному в робочій інструкції та плані 

локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій. 

Черговий диспетчер ХНО, отримавши повідомлення про аварію з НХР, 

повинен негайно сповістити персонал ХНО, оперативного чергового 

спеціально уповноваженого територіального органа виконавчої влади, до 

компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій (далі - оперативний черговий), міський (районний) 

відділ внутрішніх справ, а також спеціальні (аварійно-рятувальні) служби, 

що залучаються до проведення робіт в умовах аварії з НХР, та керівників 

(чергових диспетчерів) підприємств, установ і організацій, які потрапляють у 

зону можливого хімічного забруднення. 
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Сповіщення на ХНО організовується відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 15 лютого 1999 №192 "Про затвердження Положення 

про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях". 

Порядок дій оперативних чергових визначається інструкціями та 

планами реагування на надзвичайні ситуації. 

Керівник заняття звертає увагу слухачів на роботу чергового 

диспетчера по забезпеченню і проведенню оперативного оповіщення про 

загрозу або виникнення НС. 

Після цього він заслуховує слухачів про особливості системи 

оповіщення працюючого персоналу та його дій у разі виникнення НС на 

кожному ХНО. 

Під час виникнення аварії з небезпечними хімічними речовинами на 

ХНО робітники, які безпосередньо здійснюють технічну експлуатацію 

апаратів та обладнання, де використовуються НХР (далі – робітники), 

сповіщають про виникнення аварії з НХР чергового диспетчера та чергову 

зміну ВОХР або особу, яка виконує зазначені обов`язки (далі – черговий 

диспетчер) ХНО, по прямим телефоном, установленим безпосередньо на 

робочому місці. На робочому місці робітника повинна бути схема виклику 

чергових аварійних змін. Після закінчення оповіщення робітник виконує свої 

обов`язки відповідно до порядку, викладеному в робочій інструкції та плані 

локалізації і ліквідації аварій. 

Порядок дій оперативних чергових визначається інструкціями та 

планами реагування на надзвичайні ситуації. 

На території хімічно небезпечного об`єкта має бути встановлений 

покажчик напрямку вітру, який можна побачити з робочого місця чергового 

диспетчера. Підприємства, які зберігають НХР в ємкостях з одиничним 

максимальним об`ємом більше 30 тонн, повинні мати метеостанцію або 

прилад для автоматичного визначення напрямку і швидкості вітру. 

Для звернення уваги персоналу ХНО та населення навколо об`єкта в 

разі виникнення аварії з ХНР на території ХНО встановлюється сирена, яку в 

цьому разі вмикає черговий диспетчер ХНО. 

Порядок виявлення (індикації) НХР та визначення меж зон хімічного 

забруднення здійснюється згідно з планом локалізації та ліквідації аварій, 

який розробляється відповідно до Закону України від 18 січня 2001 року № 

2245-III ―Про об`єкти підвищеної небезпеки‖. 

 
 

Питання для перевірки знань слухачів: 

1. Яке обладнання повинно бути на робочому місці диспетчера? 

2. Які документи повинні бути на робочому місці диспетчера? 

3. Які складові системи оповіщення на суб’єкті господарювання? 

 

Завдання на самостійну роботу: Кожному слухачу практично 

виконати завчасне прогнозування за даними, визначеними керівником 

заняття, враховуючи особливості свого суб’єкта господарювання.  
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Заняття №3. Методика прогнозування і оцінка обстановки черговим 

диспетчером на підприємстві, установі, організації.  

 

І. Методика прогнозування і оцінка обстановки черговим диспетчером 

Прогнозування й оцінка хімічної обстановки під час аварій на хімічно 

небезпечних об'єктах (ХНО) і транспорті (автомобільному, річковому, 

залізничному, трубопровідному, морському) здійснюються для визначення 

можливих наслідків аварій, порядку дій у зоні можливого зараження і вжиття 

заходів для захисту людей (аварійне прогнозування), а також для визначення 

ступеня хімічної небезпеки об'єктів, які зберігають або використовують НХР, 

і адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких живе населення, 

пов'язано з ризиком його ураження НХР (довгострокове прогнозування). 

Критерієм, за яким класифікують території та об'єкти щодо їх хімічної 

небезпеки, є кількість населення і розмір площі, що може потрапити в зону 

можливого зараження у випадку аварії на ХНО  

Зона можливого хімічного зараження (ЗМХЗ) — це територія, в межах 

якої під впливом зміни напрямку вітру може виникнути переміщення хмари 

НХР з небезпечними для людини концентраціями. Зона наноситься на карту 

(план) місцевості у вигляді кола, півкола, чверть кола, однієї восьмої кола 

залежно від швидкості вітру. 

Радіус кола (сектора) дорівнює глибині поширення хмари зараженого 

повітря Г, а бісектриса сектора збігається із віссю хмари і орієнтована в 

напрямку вітру. 

При прогнозуванні обстановки після аварії визначаються параметри 

прогнозованої зони хімічного зараження (ПЗХЗ) - розрахункової зони в 

межах зони можливого хімічного зараження (ЗМХЗ), параметри якої 

приблизно визначаються за формою рівнобедреного трикутника (сектора) з 

кутовим розміром залежно від стійкості повітря: 120 - при інверсії, 200 - 

ізотермі, 350 - конвекції. 

Методика прогнозування і оцінка хімічної обстановки основана на 

тому, що при руйнуванні ємності, в якій зберігається НХР у рідкому чи 

газоподібному стані, утворюється первинна і/або вторинна хмара, за якими 

визначається сумарна глибина прогнозованої зони хімічного зараження. 

Параметри зони хімічного зараження залежать від кількості НХР, що 

перейшла в первинну і/або вторинну хмару, умов зберігання НХР (ємності 

обваловані, не обваловані), метеоумов, характеру місцевості та ін. 

Первинна хмара НХР - це хмара, яка виникає внаслідок миттєвого 

переходу (1-2 хв.) в атмосферу пароподібної частини НХР з ємності при її 

руйнуванні. 

Вторинна хмара НХР - це хмара, що виникає внаслідок випаровування 

речовини з поверхні розливу НХР (підпільної поверхні). 

Порядок прогнозування та оцінки хімічної обстановки 

1. Визначення розмірів (глибини, ширини та площі) зони хімічного 

зараження. 
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1.1. Глибина прогнозованої зони розповсюдження хмари зараженого 

повітря з вражаючими концентраціями (Гпзхз, км) визначається розрахунком 

за формулою: Гр = Гт х Кв/Ксх - Гзм, де Гт - табличне значення глибини 

зони, визначене за табл. 1 для умов: місцевість відкрита, ємності НХР не 

обваловані ("вільний" розлив), швидкість вітру V = 1 м/с, температура 

повітря 0 °С. 

У найдене значення глибини зони вводиться поправка на задану 

температуру повітря за приміткою 1 або 2 до табл. 1. 

Кв - поправочний коефіцієнт на вітер за табл. 2; 

Ксх - коефіцієнт, що враховує тип сховища і характеризує зменшення 

глибини розповсюдження хмари НХР при виливі "у піддон" (при умові 

зберігання НХР в обвалованих ємностях) за табл. 3 з урахуванням висоти 

обвалування Н, м. Для необвалованої ємності Ксх = 1; 

Гзм - величина, на яку зменшується глибина розповсюдження хмари 

НХР на закритій місцевості (міська, сільська забудова, лісовий масив), км, 

визначається за формулою: Гзм = L - L/Кзм, 

де L - довжина закритої місцевості на осі сліду хмари НХР, км, у межах 

глибини, на яку розповсюдилась би хмара на відкритій місцевості; 

Кзм - коефіцієнт зменшення глибини розповсюдження хмари НХР для 

кожного 1 км довжини закритої місцевості за табл. 4. 

Після визначення розрахункової глибини зони з урахуванням усіх 

коефіцієнтів отримане значення Гр порівнюється з максимальним значенням 

глибини переносу повітряних мас Гп за 4 години: Гп = 4 W, км, 

де W - швидкість переносу повітряних мас (табл. 5) при заданих 

швидкості вітру і СВСП, км/год. 

Найменше із порівняних величин приймається за фактичну 

прогнозовану глибину зони зараження, тобто Гпзхз = тіп(Гп; Гр.). 

1.2. Ширина прогнозованої зони хімічного зараження (Шпзхз) 

Залежно від СВСП її ширина (в кінці зони) розраховується за 

формулами: 

- при інверсії Шпзхз = 0,2 х Гпзхз, км; 

- при ізотермії Шпзхз = 0,35 х Гпзхз, км; 

при конвекції Шпзхз = 0,6 х Гпзхз, км, 

де Гпзхз- глибина прогнозованої зони хімічного зараження, що 

визначена в таблиці 1.1, км. 

Ширину зони зараження в місці розташування об'єкта, для якого 

здійснюється прогнозування, можна визначити за цими ж формулами, якщо 

замість ГПЗХЗ підставити відстань об'єкта R0 від місця аварії.  

1.3. Площа зони хімічного зараження 

При прогнозуванні визначається: 

а) площа прогнозованої зони хімічного зараження (ПЗХЗ) за формулою 

Sпзхз = 0,5 х Гпзхз х Шпзхз; 

б) площа зони можливого хімічного зараження розраховується за 

емпіричною формулою Sзмхз = 8,72 х 10
3
 х Г2 пзхз х j, км

2
; де Гпзхз - 
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глибина зони, KM; j - коефіцієнт, який умовно дорівнює кутовому розміру 

зони можливого зараження залежно від швидкості вітру: 

              швидкість вітру, м/с       <1            1              2              >2 

                                                     360        180           90            45 

2. Визначення часу підходу хмари зараженого повітря до об'єкта (tпідх) 

Час підходу хмари НХР до заданого об'єкта залежить від швидкості 

перенесення хмари повітряним потоком W, на що впливає швидкість вітру, і 

визначається за формулою: tпідх = R0/W, год., 

де R0 - відстань від місця аварії (джерела забруднення) до заданого 

об'єкта, км; 

W - швидкість перенесення переднього фронту забрудненого повітря, 

визначається за табл. 5 (швидкість вітру на висоті хмари більша, ніж біля 

поверхні землі). 

3. Визначення тривалості дії фактора хімічного зараження (typ) 

Тривалість дії НХР визначається терміном випаровування НХР з 

поверхні її розливу (typ = tвип), що залежить від характеру розливу ("вільно" 

або "у піддон"), швидкості вітру, типу НХР і може бути визначено за табл. 6 

або розраховано за формулою: typ = tвип = h x d/к1 х к2 х кЗ, 

де d - щільність НХР, т/м
3
 (табл. 9); 

h - висота шару розлитої НХР, м (якщо ємності не обваловані, буде 

"вільний" розлив h = 0,05 м. Якщо обваловані: h = H - 0,2 (м), де Н - висота 

обвалування); 

К1 - коефіцієнт, що залежить від фізико-хімічних властивостей НХР, 

береться з табл. 9; 

К2- коефіцієнт, який враховує температуру повітря (табл.9); 

КЗ- коефіцієнт, що враховує швидкість вітру V і розраховується КЗ 

=(V+2)/3 

4. Визначення можливих втрат робітників і службовців об'єктів 

господарювання і населення в осередку хімічного ураження 

Очікувані втрати визначаються за табл. 8 залежно від чисельності 

людей, що можуть опинитись у прогнозованій зоні хімічного зараження, 

ступеня їх захищеності (забезпеченості засобами індивідуального і 

колективного захисту). 

Результати розрахунків щодо оцінки хімічної обстановки необхідно 

звести до таблиці (табл. 10). На карту наносяться межі прогнозованої зони 

зараження аналізуються результати і робляться висновки та пропозиції щодо 

захисту працівників об'єкта господарювання (населеного пункту), який може 

опинитись у зоні хімічного зараження. Район аварії обмежується колом 

діаметром ДО, значення якого залежить від кількості НХР, умов зберігання, 

стійкості повітря та орієнтовно становить четверту частку ширини зони 

зараження. 
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V 

ІІ. Дії працівників при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації 

Під час виникнення аварії з небезпечними хімічними речовинами на 

ХНО робітники, які безпосередньо здійснюють технічну експлуатацію 

апаратів та обладнання, де використовуються НХР (далі - робітник), 

сповіщають про виникнення  аварії з НХР чергового диспетчера та чергову 

зміну ВОХР або особу, яка виконує зазначені обов'язки (далі - черговий 

диспетчер) ХНО, по прямим телефоном, установленим безпосередньо на 

робочому місці. 

На робочому місці робітника повинна бути схема виклику чергових 

аварійних змін. Після закінчення оповіщення робітник виконує свої обов'язки 

відповідно до порядку, викладеному в робочій інструкції та плані локалізації 

і ліквідації аварій. 

Черговий диспетчер ХНО, отримавши повідомлення про аварію з НХР, 

повинен негайно сповістити персонал ХНО, оперативного чергового 

спеціально уповноваженого територіального органа виконавчої влади, до 

компетенції якого віднесено питання захисту населення і територій від   

надзвичайних ситуацій (далі - оперативний черговий), міський (районний) 

відділ внутрішніх справ, а також спеціальні (аварійно-рятувальні) служби, 

що залучаються до проведення робіт в умовах аварії з НХР, та керівників  

(чергових диспетчерів) підприємств, установ і організацій, які потрапляють у 

зону можливого хімічного забруднення. 

Порядок дій оперативних чергових визначається інструкціями та 

планами реагування на надзвичайні ситуації. 

Для звернення уваги персоналу ХНО та населення навколо об'єкта в 

разі виникнення аварії з ХНР на території ХНО встановлюється сирена, яку в 

цьому разі вмикає черговий диспетчер ХНО. 

Після цього він заслуховує слухачів про особливості системи 

оповіщення працюючого персоналу та його дій у разі виникнення НС на 

кожному ХНО.  
 

ІІІ. Відпрацювання практичних дій диспетчера в різних умовах 

обстановки 

а) При швидкості вітру за прогнозом менш 1 м/с зона зараження має 

вигляд кола крапка «0» відповідає джерелу зараження: φ =360
0
 

радіус кола рівний r зображення еліпса (пунктиром)  

відповідає зоні фактичного зараження на фіксований момент часу 

б) При швидкості вітру за прогнозу 1 м/с зона зараження має вигляд 

півкола крапка «0» відповідає джерелу зараження: φ=180
0 

Радіус півкола  «r» Бісектриса півкола збігається з віссю  

сліду хмари та орієнтована по напрямку вітру 

в) при швидкості вітру за прогнозу більше 1 м/с має вигляд сектора  

крапка «0» відповідає джерелу зараження:  

 φ=90
0
 при швидкості вітру за прогнозу від 1 до 2 м/с. 

 φ=45
0
 при швидкості вітру за прогнозу більше 2 м/с. 
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Бісектриса сектора збігається з віссю сліду хмари та орієнтована по 

напрямку вітру. 

крапка «0» відповідає джерелу зараження:  

 φ=90
0
 при швидкості вітру за прогнозу від 1 до 2 м/с. 

 φ=45
0
 при швидкості вітру за прогнозу більше 2 м/с. 

Бісектриса сектора збігається з віссю сліду хмари та орієнтована по 

напрямку вітру. 

 

Керівник заняття дає слухачам ввідну. 

Спрогнозувати глибину зони можливого зараження на молокозаводі при 

аваріях на технологічної лінії, загальна кількість аміаку в лінії - 5 тон. 

 

Висновок: 

Так як метеоумови за цей період не будуть змінені, то за результат 

прогнозу глибини зони можливого зараження приймаємо отримані вище 

результати. 

 

 

Питання для контролю знань слухачів: 

1. Від чого залежать параметри зони хімічного зараження? 

2. Які дії працівників ХНО при виникненні аварії з НХР? 

3. Як визначається тривалість дії фактора хімічного зараження? 

 

Рекомендації щодо  заключної частини тренінгу: 

Контрольні вправи для перевірки сформованості навичок 

- Відпрацювати текст звернення чергового диспетчера на випадок 

виникнення аварії з викидом аміаку. 

Оцінювання: відбувається за критеріями вказаними в нормативах. 

 

Завдання на самостійну роботу: Кожному слухачу практично 

виконати аварійне прогнозування за даними, визначеними керівником 

заняття, враховуючи особливості свого суб’єкта господарювання. 

 

ВИСНОВКИ 
У результаті проведення тренінгів на визначених заняттях слухачі 

ознайомилися із обладнанням робочого місця диспетчера, технічними 

засобами контролю за станом виробництва та засоби оповіщення; 

відпрацювали дії диспетчера щодо забезпечення своєчасного оповіщення та 

інформування про загрозу і виникнення НС, засвоїли методику 

прогнозування і оцінка обстановки черговим диспетчером на підприємстві, 

установі, організації 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

             ЗАТВЕРДЖУЮ 

          Завідувач обласних та м. Черкаси 

          курсів удосконалення керівних  

          кадрів 2 категорії 

          ______________ Ю.Б. Дроговоз 

                     

                                                               

                                                                      «___»_____________2016 р 

 

План 

проведення тренінгу  

 

Тема: «Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій» 

з працівниками чергово-диспетчерських служб місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів 

господарювання» 
 

Категорія слухачів: Працівники чергово-диспетчерських служб місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів 

господарювання. 

 

Мета заняття: 

навчальна - вивчення із слухачами керівних документів щодо обладнання 

робочого місця диспетчера; засвоєння основних знань з переліку та змісту, 

порядок ведення робочої документації; призначення, можливостей приладів 

радіаційного та хімічного контролю, засобів оповіщення, які 

використовуються на робочому місці чергового диспетчера; 

розвиваюча – розвиток навичок користування приладами радіаційного та 

хімічного контролю і оповіщення, вивчення порядку користування ними, 

відпрацювання практичних дій; 

виховна – формування становлення державного підходу до навчання, 

формування високих моральних якостей слухачів. 

 

Тип заняття: змішаний. 

Час проведення - 135 хв. 

Місце проведення – диспетчерський пункт суб’єкта господарювання. 

Дидактичне забезпечення: натурні зразки обладнання диспетчерського 

пункту, документація чергового диспетчера. Технологічна карта. 

Відеопроектор, комп’ютер. Слайд-презентація по даній темі, відео сюжети 

про правильність надягання засобів індивідуального захисту шкіри. 
 

Основна та додаткова література: 

1. Кодекс цивільного захисту. 

Заняття проведені 

№ нав. 

групи 

Дата Час 
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2.  Болотських М.В. «Основи ЦЗ». Навчальний посібник. – Київ,  2008 р. 

2. Зосімов В.П., Садковий, Л.В. Ушаков, «Управління та організація 

діяльності у сфері цивільного захисту», Практичний посібник,  Харків, 2006р. 

3. Міщенко І.М. «Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому 

середовищі», Кіровоград, 2000 р. 

4. Методична розробка за темою заняття. 

 

Структура заняття: 

1. Організаційно-вступна частина тренінгу. Вступне слово. 

2. Основна частина тренінгу. 

- вступний інструктаж; 

- практична робота слухачів; 

- самостійна робота слухачів; 

- поточний інструктаж, відпрацювання нормативів слухачами; 

3. Систематизація та узагальнення знань й умінь. 

4. Завершальна частина тренінгу, висновки за темою 

 

Хід тренінгу: 
 

№ 

з/п 

Етапи тренінгу. 

Навчальні питання та 

стислі тези їх змісту 

Час 

хв. 

Довідкові, пояснювальні та інші 

відомості щодо методів навчання 

1. Організаційно-вступна 

частина тренінгу 

5  

1.1 Перевірка готовності 

групи до заняття 

(забезпечення натурними 

зразками, дидактичними 

картками). Оголошую 

тему та мету.  

2 Огляд навчальних місць. Визначення 

теми заняття, її мотивація. 

Оголошення навчальних питань та 

очікуваних результатів даного 

заняття. Розповідь про схему заняття 

(як воно проходитиме). Повторення 

правил роботи малої групи. 

1.2 Оцінка рівня 

поінформованості 

слухачів з даної теми 

3 Пропонуються декілька навідних 

питань щодо теми. Вислуховуються 

відповіді слухачів. 

2. Основна частина 

тренінгу. 
90  

2.1 Перше навчальне 

питання 

Вимоги керівних 

документів щодо 

обладнання робочих місць 

чергового диспетчера. 

20 Міні-лекція. Документи на робочому 

місці чергового диспетчера ХНО. 

Обладнання робочого місця. Завдання 

з оповіщення. 

2.2 Друге навчальне 

питання 
Перелік та зміст, порядок 

Вмонтовані інформаційні включення. 

Правила оформлення документації 

чергового диспетчера. На нанесення 
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ведення робочої 

документації чергового 

диспетчера. 

обстановки на робоче табло 

2.3 Третє навчальне 

питання 

Прилади радіаційного і 

хімічного контролю, 

засоби оповіщення, які 

використовуються на 

робочому місці чергового 

диспетчера. Порядок їх 

використання.  

Табельні засоби Прилади 

радіаційного і хімічного 

контролю, засоби 

оповіщення. 

Проведення тренування 

70 Вмонтовані інформаційні включення. 

Демонстрація роботи приладів 

радіаційного і хімічного контролю, 

засобів оповіщення.  

Вмонтовані інформаційні включення 

з демонстрацією натурних зразків. 

Кожний слухач особисто випробує, як 

це робиться. Оцінювання дій 

слухачів. Поділ на пари. Повторення 

практичних вправ. Організація 

змагання. Взаємооцінювання.  

3. Систематизація та 

узагальнення знань 

10 Контрольне опитування та 

контрольна вправа. 

4. Завершальна частина 

тренінгу, висновки 

5 Організація дискусії щодо 

результативності даного тренінгу. 

Підведення підсумків. 

Звернення уваги слухачів на те, що 

незалежно від підготовки населення, 

у тому числі й особового складу 

формувань цивільного захисту, захист 

життя і здоров’я починається з 

оповіщення про небезпеку. 

5. Самостійна робота 90 Кожному слухачу практично 

відпрацювати декілька разів вправи 

щодо підготовки приладів радіаційної 

розвідки до визначення рівнів 

радіації, приладів хімічної розвідки до 

визначення зараження одягу, 

місцевості, різних предметах; 

виконати визначення рівнів радіації, 

наявності зараження отруйними 

речовинами 

 

Майстер виробничого навчання  

циклу практичної підготовки обласних 

та м. Черкаси курсів удосконалення 

керівних кадрів 2 категорії                               О.В. Головня  
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Додаток Б 

       ЗАТВЕРДЖУЮ 

          Завідувач обласних та м. Черкаси 

          курсів удосконалення керівних  

          кадрів 2 категорії 

          ______________ Ю.Б. Дроговоз 

                     

                                                               

                                                                      «___»_____________2016 р 
 

ПЛАН 

проведення самостійної роботи 
 

Тема: «Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій» 

з працівниками чергово-диспетчерських служб місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів 

господарювання» 
 

Категорія слухачів: Працівники чергово-диспетчерських служб місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів 

господарювання. 

 

Мета заняття: 

навчальна - вивчення із слухачами керівних документів щодо оповіщення; 

засвоєння основних знань з переліку та змісту, порядку дій у різних умовах; 

призначення, можливостей приладів, засобів оповіщення, які 

використовуються на робочому місці чергового диспетчера; 

розвиваюча – розвиток навичок користування приладами оповіщення, 

вивчення порядку користування ними, відпрацювання практичних дій; 

виховна – формування становлення державного підходу до навчання, 

формування високих моральних якостей слухачів. 

 

Тип заняття: змішаний. 

Час проведення - 45 хв. 

Місце проведення – диспетчерський пункт суб’єкта господарювання (інші 

робочі місця слухачів). 

Дидактичне забезпечення: натурні зразки обладнання диспетчерського 

пункту, документація чергового диспетчера. Технологічна карта. 

Відеопроектор, комп’ютер. Слайд-презентація по даній темі, відео сюжети 

про оповіщення в разі загрози або виникнення НС. 

 

Основна та додаткова література: 

1. Кодекс цивільного захисту. 

2.  Болотських М.В. «Основи ЦЗ». Навчальний посібник. – Київ,  2008 р. 

Заняття проведені 

№ навч. 

групи 

Дата Час 
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5. Зосімов В.П., Садковий, Л.В. Ушаков, «Управління та організація 

діяльності у сфері цивільного захисту», Практичний посібник,  Харків, 2006р. 

6. Міщенко І.М. «Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому 

середовищі», Кіровоград, 2000 р. 

7. Методична розробка за темою заняття. 

 

Структура самостійної роботи: 

1. Організаційно-вступна частина . Вступне слово. 

2. Основна частина: вступний, поточний інструктаж; самостійна робота 

слухачів, консультування і уточнення при необхідності 

3. Систематизація та узагальнення знань й умінь. 

4. Завершальна частина (заключний інструктаж), висновки за темою. 

 

Хід самостійної роботи: 

№ 

з/п 

Навчальні питання та стислі 

тези їх змісту 

Час 

хв. 

Довідкові, пояснювальні 

та інші відомості щодо 

методів навчання 

1. Організаційно-вступна частина  5 Інструктаж, цільова 

установка, демонстрація 

об’єктів та наочних 

посібників. 

 Повідомлення теми та мети 

заняття, мотивація важливості її 

вивчення, постановка завдань 

3 Визначення теми заняття, її 

мотивація.  

Оголошення очікуваних 

результатів даного заняття. 

Розповідь про схему 

заняття (як воно 

проходитиме).  

 Актуалізація опорних знань 2 Пропонуються декілька 

навідних питань щодо теми. 

2. Основна частина заняття. 

Завдання: 

Кожному слухачу практично 

відпрацювати декілька разів 

вправи щодо підготовки приладів 

радіаційної розвідки до визначення 

рівнів радіації, приладів хімічної 

розвідки до визначення зараження 

одягу, місцевості, різних 

предметах; виконати визначення 

рівнів радіації, наявності 

зараження отруйними речовинами. 

Відпрацювати дії з оповіщення 

керівництва і персоналу суб’єкта 

господарювання. 

35 Визначення завдання, 

надання індивідуальних 

консультацій, при 

необхідності – допомога в 

виконанні завдання. 

Спостереження слухачів, 

перевірка правильності 

виконання завдань, надання 

порад та рекомендацій 

щодо виконання етапів 

завдання методом вправ 
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3 Систематизація та узагальнення 

знань й умінь. 

3 Повторення основних 

вимог за матеріалами теми 

4 Завершальна частина заняття 

(заключний інструктаж).  

Висновки за темою. 

2 Уточнюю висновки за 

темою з урахуванням 

підсумків самостійної 

роботи.  

Відповідаю на запитання 

слухачів. 

 

Майстер виробничого навчання  

циклу практичної підготовки обласних 

та м. Черкаси курсів удосконалення 

керівних кадрів 2 категорії                               О.В. Головня  

 

 


