
М іністерство охорони здоров'я України 
Івано-Франківський національний 
медичний університет

ПРОГРАМ,.
прискореної підготовки працівників Івано-Франківського національного 

медичного університету до дій в особливий період

1.1. Програма прискореної підготовки працівників до дій в особливий період (далі -  
Програма) розроблена відповідно до Кодексу цивільного захисту України від 2 жовтня 2012р. 
№5403-У1, постанови Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013р. № 444 «Про затвердження 
Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» для підготовки 
працівників підприємств, установ, організацій до дій в умовах надзвичайних ситуацій воєнного 
характеру, пов’язаних з бойовими діями, вчиненням диверсій та терористичних актів, які не 
проходить курсового навчання у мережі навчально-методичних центрів сфери цивільного 
захисту, але отримую ть базові знання за програмою загальної підготовки при навчанні в 
Університеті.

1.2. Обсяг часу на вивчення навчального матеріалу за Програмою становить 2 години.

1.3. М ета Програми.
Програма призначена для опанування працівниками додаткових знань і навичок щодо 

способів захисту і алгоритму дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій воєнного 
характеру, пов’язаних з бойовими діями, вчиненням диверсій та терористичних актів, вивчення 
правил користування засобами захисту та надання домедичної допомоги постраждалим.

1.4. Досягнення визначеної мети навчання за Програмою здійснюється чіткою 
організацією та якісним проведенням занять максимально стислим, простим і доступним 
викладенням інформації з практичною спрямованістю.

До проведення занять з надання домедичної допомоги рекомендується залучати медичних 
працівників.

Всі заняття повинні проводитись, в основному, практично з відпрацюванням відповідних 
дій і в умовах обстановки, яка може скластись у зв ’язку з виникненням надзвичайних ситуацій 
воєнного характеру, бойовими діями, вчиненнями диверсій та терористичних актів.

2.1. У результаті проходження навчання за П рограмою  рекомендується знати:
порядок дій за сигналами оповіщення та попереджувальним сигналом «УВАГА ВСІМ!» і 

мовним (текстовим) повідомленням через засоби масової інформації;
правила застосування засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри; 
способи виготовлення найпростіших засобів індивідуального захисту органів дихання; 
порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій воєнного характеру та 

терористичних проявів, у місцях ведення бойових дій;
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правила поведінки у разі проведення евакуаційних заходів;
основи надання домедичної допомоги постраждалим у невідкладних станах;
місце знаходження захисних споруд Університету.

2.2. У результаті проходження навчання за П рограмою рекомендується вміти:

застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри;
укриватись у фонді захисних споруд цивільного захисту;
надавати домедичну допомогу постраждалим у невідкладних станах;
правильно діяти у місцях ведення бойових дій. у разі виявлення вибухонебезпечних та 

підозрілих предметів;
користуватись первинними засобами гасіння пожеж.

Навчально-тематичний план

Номер
теми

Тема заняття
Кількість

навчальних
годин

Вид заняття

1
Порядок дій за сигналами оповіщення та у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій воєнного 
характеру.

40хв.
Групове
заняття

2 Засоби індивідуального захисту. Укриття у 
захисних спорудах.

30хв.
Практичне

заняття
О
Д

Домедична допомога постраждалим у 
невідкладних станах.

30хв.
Практичне

заняття

4 Правила поведінки під час проведення евакуації. 20хв.
Групове
заняття

3. ЗМ ІСТ ТЕМ  П РО ГРАМ И

Зміст тем програми може корегуватися ректором Університету, виходячи із специфіки 
закладу, завдань на особливий період та забезпеченості захисними спорудами, засобами 
індивідуального захисту та іншим майном цивільного захисту.

Тема 1. Порядок дій за сигналами оповіщення га у разі виникнення надзвичайних  
ситуацій воєнного характеру.

Сигнали оповіщення. Сигнал «Увага всім!». Сигнал «Повітряна тривога». Сигнал 
«Хімічна тривога». Сигнал «Радіаційна небезпека». Сигнал «Відбій». Порядок дій за 
попереджувальним сигналом «Увага всім!» і мовним (текстовим) повідомленням через засоби 
масової інформації. Штатні засоби оповіщення та з в ’язку Університету.

Правила поведінки у разі раптових обстрілів та бомбардувань. Правила поведінки при 
застосуванні зброї масового ураження, фосфорних та касетних боєприпасів, загрозі та 
виникненні радіоактивного і хімічного забруднення, біологічного зараження. Правила поведінки 
при виявленні вибухонебезпечних предметів. Правила поведінки у місцях ведення бойових дій.

Місце знаходження первинних засобів пожежогасіння та  пожежних кранів і гідрантів на 
об'єктах закладу освіти. Вогнегасники їх види, призначення та прийоми застосування. Пожежний 
інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, 
ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати). Пожежний інструмент (гаки, 
ломи, сокири тощо).



Тема 2. Засоби індивідуального захисту. Укриття у захисних спорудах.
Засоби індивідуального захисту. Правила зберігання, підбору засобів індивідуального 

захисту. Цивільні протигази , визначення розмірів лицевих частин протигазів. Респіратори. 
Ватно-марлеві повязки. Виготовлення найпростіших засобів індивідуального захисту. Порядок 
використання протигазу, распіратора, ватно-марлевої повязки. табельних засобів захисту шкіри, 
підручних засобів захисту шкіри (полімерні плащі та накидки від дощу, водозахисні костюми і 
комбінезони, гумові чоботи та рукавиці). Імпрегнування одягу.

Захисні споруди цивільного захисту. Місце знаходження захисних споруд Університету та 
порядок укриття в них. Пристосування та підготовка різних споруд для укриття населення.

Тема 3. Д ом едична допомога постраждалим у невідкладних станах.
Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при раптовій зупинці серця, 

проведення серцево-легеневої реанімації. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим 
при підозрі на пошкодження хребта. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 
підозрі на перелом кісток кінцівок. Порядок надання домедичної допомоги постраждалим при 
рані кінцівки, в тому числі ускладненій кровотечею. Порядок надання домедичної допомоги 
постраждалим при травматичній ампутації. Порядок надання домедичної допомоги 
постраждалим при підозрі на гостре отруєння невідомою речовиною. Порядок надання 
домедичної допомоги постраждалим з опіками. Порядок надання домедичної допомоги 
постраждалим з переохолодженням/відмороженням.

Домедична допомога при отруєннях і ураженнях радіоактивними, отруйними та 
біологічними речовинами. Особливості надання допомоги при вилученні людей з під завалів.

Тема 4. П равила поведінки під час проведення евакуації.
Правила поведінки під час оголошення та проведення евакуації. Порядок виходу із 

житлових чи виробничих (службових) приміщень (знеструмлення приладів та обладнання, 
відключення освітлення, водо- та газо- постачання. Тривожна валіза (чи наплічник) та її вміст.

IV. П ЕРЕ Л ІК  Н О РМ А Т И В Н И Х  Д О К У М Е Н Т ІВ , ЛІТЕ РА Т У РИ  ТА  
ІН Ф О РМ А Ц ІЙ Н И Х  М АТЕРІАЛ ІВ.

Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 №  5403-УІ.
Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015р. №  389-УІІІ.

Закон України від 14.01.1998р. «Про захист людини від впливу іонізуючих 
випромінювань» № 15/98-ВР.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002р. № 1200 «Про затвердження Порядку 
забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту 
засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і 
хімічного кон тролю».

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017р. № 138 «Деякі питання використання 
захисних споруд цивільного захисту».

Постанова Кабінету М іністрів України від від 30 жовтня 2013р. №841 «Про затвердження 
Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру».

Наказ М ВС від 10.07.2017р. № 579 «Про затвердження М етодики планування заходів з 
евакуації». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.08.2017р. за №  938/30806.

Наказ МВС України від 09.07.2018р. № 579 «Про затвердження вимог з питань 
використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту». Зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 30.07.2018 р. за № 879/32331.

Наказ М ОЗ України від 09.03.2021 № 408 «Про затвердження Регламенту щодо проведення 
йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії». Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 16 квітня 2021 р. за № 526/36148



Наказ МОЗ України від 20.03.2022р. № 506 «Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо організації надання екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії фосфорних 
боєприпасів».

Наказ МОЗ України від 11.04.2022р. № 607 «Методичні рекомендації щодо організації 
надання закладами охорони здоров’я екстреної медичної допомоги постраждалим внаслідок дії 
хімічних, біологічних та радіологічних агентів (зброї масового ураження)».

Наказ МОЗ України від 16.06.2014р. №’398 «Про затвердження порядків надання 
домедичної допомоги особам при невідкладних станах». Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 07.07.2014р. за №750/25527.

Наказ ДСНС України від 23.03.2015р. № 167 «Про затвердження М етодичних рекомендацій 
щодо підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту».

Захист і самопоміч у надзвичайних ситуаціях. ДС Н С України. Посібник для самостійного 
вивчення населенням способів захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виникнення. 
Київ 2019. Текст і редакція С.І. Осипенко, О.В. Ткач. -  К., 2019. - 48с.

Радіаційна аварія на АЕС. Ядерний вибух. Щ о робити у випадку хімічної атаки чи аварії 
на хімічному підприємстві? Вибухонебезпечні предмети. Дії у разі виявлення підозрілого 
предмета, схожого на вибуховий пристрій. Дії при отриманні інформації по телефону щодо 
анонімного замінування будівлі. Правила поведінки під час артобстрілу і бомбардування. Ви 
стали заручником. Доведення інформації до населення. Тривожна валіза для населення. 
Підготовка найпростіших укриттів для населення. Перелік лікарських засобів у складі аптечки 
для надання домедичної допомоги. Памятки дій населення у разі надзвичайних ситуацій 
воєнного характеру. -  Івано-Франківськ.: Навчально-методичний центр цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області, 2022.

У разі надзвичайної ситуації або війни. Брошура. Центр стратегічних комунікацій та 
інформаційної безпеки при МІП України. ДСНС України, 2022 -27с.

Дії населення в умовах надзвичайних ситуації воєнного характеру. Хімічна небезпека. 
Радіаційна небезпека. Дії в разі терористичного акту. Як вести себе при обстрілі та 
бомбардуванні.

https://www.ifnmu.edu.ua/nk/tsyvilnyi-zakhyst

Начальниця служби цивільного захисту г:' А лла ГТГАШНИК

https://www.ifnmu.edu.ua/nk/tsyvilnyi-zakhyst

