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Основні види і способи захисту населення 
у надзвичайних ситуаціях 

1. Зміст рятувальних та інших рятувальних робіт. 
2. Сили і засоби для проведення рятувальних робіт. 
3. Найпростіші засоби захисту органів дихання. 
4. Призначення засобів захисту органів дихання. 
5. Правила користування засобами колективного захисту. 
6. Загальна характеристика евакуації. 
7. Особливості захисних споруд ЦО. 
8. Мета і способи спостереження та контролю за ураженням навколишнього 
середовища і продуктів харчування. 
Щорічно в різних країнах світу, у різних галузях діяльності людини трапляються 
мільйони нещасних випадків, сотні тисяч з яких закінчуються трагічно. Страждають 
люди всіх професій на виробництві, в побуті, в армії, на транспорті. Великих збитків 
зазнають країни від аварій, катастроф, пожеж, стихійних лих, які призводять до 
загибелі людей. В Україні 28 жовтня 1999 року затверджено Указом Президента 
України найважливіші функції безпеки життєдіяльності людини, передано в 
компетенцію Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків чорнобильської катастрофи. Ці функції спрямовані на захист 
населення від наслідків стихійних лих, аварій та катастроф, а також застосування 
ворогом сучасних засобів ураження. Захист населення – це комплекс заходів, 
спрямованих на попередження негативного впливу наслідків надзвичайних ситуацій 
чи максимального послаблення ступеня їх негативного впливу. 
Основні принципи щодо захисту населення: 
1. Захист населення планується і здійснюється диференційовано, залежно від 
економічного та природного характеру його розселення, виду, ступеня небезпеки, 
можливих надзвичайних ситуацій. 
2. Усі заходи щодо життєзабезпечення населення готуються заздалегідь і 
здійснюються на підставі законів держави. 
3. При захисті населення використовують усі наявні засоби захисту (евакуацію із 
небезпечних районів, захисні споруди, індивідуальні засоби захисту...). 
4. Громадяни повинні знати основні свої обов’язки щодо безпеки життєдіяльності, 
дотримуватись установлених правил поведінки під час надзвичайних ситуацій. 
Є п’ять основних заходів щодо забезпечення захисту населення в надзвичайних 
ситуаціях: 
1. Повідомлення населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій та 
постійного його інформування про наявну обстановку. 
2. Навчання населення вмінню застосовувати засоби індивідуального захисту і діяти 
у надзвичайних ситуаціях. 
3. Укриття людей у сховищах, медичний, радіаційний та хімічний захист, евакуація 
населення з небезпечних районів. 
4. Спостереження та контроль за ураженістю навколишнього середовища, продуктів 
харчування та води радіоактивними, отруйними, сильнодіючими отруйними 
речовинами та біологічними препаратами. 
5. Організація і проведення рятувальних та інших робіт у районах лиха й осередках 
ураження. 
2. Повідомлення населення про факт небезпечної аварії, стихійного лиха, 
застосування зброї масового знищення проводяться засобами масової інформації 
(радіо, телебачення та ін.) з метою не допустити загибелі людей, забезпечення їм 



нормальні умови життєдіяльності у надзвичайній ситуації. Для того, щоб населення 
своєчасно ввімкнуло радіо та телевізора, в помешканнях, на підприємствах, інших 
закладах існує сигналізація (сирени, ревуни, гудки). Почувши сигнал, всі громадяни 
повинні ввімкнути радіо і телевізор. Рев сирени означає: “Увага всім!”. По радіо і 
телебаченню штаб цивільної оборони України у надзвичайних ситуаціях передають 
сигнал повідомлення, а також поради населенню, як поводитися в тій чи іншій 
ситуації. Наприклад: “Увага! Говорить штаб Цивільної оборони міста Коломиї. 
Громадяни! У зв’язку з можливістю землетрусу необхідно: відключити газ, воду, 
електричний струм, погасити вогонь у печах. Повідомте усіх сусідів про цю 
інформацію. Візьміть одяг, цінні речі, документи, харчі і вийдіть на вулицю. 
Допоможіть хворим і літнім. Займіть місця подалі від будинків, споруд і ліній 
електропередачі”. При загрозі війни або іншого регіонального конфлікту із 
застосування сучасної зброї існують спеціальні сигнали. 
Після сигналу повідомлення виконуються такі дії: 
Повітряна тривога 
Якщо сигнал безперервний дзвінок сирен, гудків протягом 2-3 хв, то зупиняються всі 
роботи, вимикаються прилади, силова мережа. Виключається подача газу, 
електричного струму. Робітники і службовці прямують до сховищ. 
Якщо сигнал радіосигнал: “Увага! Увага! Увага! Повітряна тривога!”, тоді якщо цей 
сигнал застосовується у вас дома, негайно вимкніть нагрівальні прилади, газ, світло, 
загасіть вогонь у печі, одягніть дітей, візьміть засоби індивідуального захисту: 
протигаз, ватно марлеву пов’язку, аптечку, документи, необхідні речі, харчі, воду. 
Вимкніть зовнішнє і внутрішнє світло і прямуйте до сховищ. Якщо ви під час тривоги 
знаходитеся на вулиці, необхідно сховатися в найближчому сховищі. А якщо ви не 
встигли сховатися в сховищі, то сховайтеся у підвалах, підземних переходах, 
тунелях. Якщо поблизу немає підземних споруд, ховайтеся у траншеях, канавах, 
ярах, ямах та іншим місцях, обов’язково треба надіти засоби індивідуального 
захисту. 
Радіаційна небезпека. 
Якщо сигнал радіосигнал: “Увага! Увага! Громадяни! Радіаційна небезпека!” Тоді 
надіньте респіратор; проти пилову тканину-маску, а при відсутності – протигаз. 
Візьміть харчі, воду, предмети першої необхідності і прямуйте до сховища. При 
відсутності сховища надійним захистом можуть бути підвали і кам’яні споруди. А 
якщо ви сховалися у квартирі або на підприємстві, не гайте часу: приступайте до 
герметизації приміщення, зачиніть вікна, двері, заткніть усі щілини. Якщо ви 
перебуваєте на зараженій місцевості або вам доведеться увійти в район ураження, 
необхідно прийняти засіб №1 з індивідуальної аптеки. Вихід зі сховища можливий 
тільки за розпорядження місцевих органів Цивільної оборони. 
Хімічна тривога. 
Якщо радіосигнал: “Увага! Увага! Громадяни! Хімічна тривога!” То почувши сигнал, 
надіньте протигаз, засоби захисту шкіри та сховайтеся у сховищі. При загрозі 
хімічного ураження необхідно прийняти антидот, біологічного ураження – 
протибіологічний засіб №1 з аптеки А 1-2. Якщо захисної споруди немає – 
використовуйте житло, підсобні та виробничі приміщення. 
Сховища залишити можна тільки після рішення місцевих органів Цивільної оборони і 
сигналу “Відбій повітряної тривоги”. 
3. За принципом захисної дії засоби індивідуального захисту органів дихання 
поділяються на фільтруючі та ізолюючі. 
До засобів індивідуального захисту органів дихання фільтруючого типу відносяться 
фільтруючі протигази ГП-5, ГП-7, респіратори, ватно-марлеві пов’язки. 
Фільтруючі протигази призначені для захисту органів дихання, обличчя та очей від 
отруйних і радіоактивних речовин та бактеріальних засобів. 
Принцип дії фільтруючого протигазу ґрунтується на ізоляції органів дихання від 
забруднюючого навколишнього середовища й очищення вдихну того повітря від 



токсичних аерозолів і парів у фільтруючо-поглинаючій системі, які з’єднані між собою 
безпосередньо або за допомогою з’єднувальної трубки. 
Сумка й незапітніваючі плівки також входять до комплекту протигазу. 
Шолом-маска захищає обличчя й очі від ОР, СДОР, РП, БА, підводячи до органів 
дихання очищене повітря й викидаючи в атмосферу видихнуте повітря. Вона 
складається із корпусу, окулярного вузла, системи кріплення на голові та клапанної 
коробки. 
Вона виготовляється із гуми сірого або чорного кольору. З’єднувальна трубка з’єднує 
шолом-маску протигаза із фільтруючо-поглинаючою коробкою. Вона зроблена із 
гуми, обтягнута трикотажем і має поперечні складки, які надають їй пружності та 
забезпечують проходження повітря при згині. 
Сумка призначена для носіння, захисту та збереження протигаза. 
Незапотіваюча плівка служить для захисту окулярного вузла від запітнівання. 
Підготовка протигаза до використання починається з вибору необхідного розміру 
шолом-маски, який визначається за обсягом голови шляхом вимірювання її по лінії, 
що проходить через маківку, щоки та підборіддя. Наприклад: СП-5М (ШМ-62) до 63, 
63,50-65,5; 66-68; 68,5-70,5; 71 і більше. 
При використанні протигаза необхідно: 
1. Надіти сумку з протигазом через праве плече так, щоб вона була на лівому боці. 
2. Відрегулювати за допомогою пряжки довжину плечового ременя так, аби його краї 
опинилися на рівні талії. 
3. Затримати дихання, заплющити очі, вийняти шолом-маску, взяти її обома руками 
так, щоб великі пальці були ззовні, а решта – всередині. 
4. Прикласти в нижню частину шолома підборіддя, різким рухом рук вгору і назад, 
натягнути шолом-маску на голову так, щоб не було складок, а окуляри розмістилися 
на рівні оцей; 
5. Видихнути повітря, відкрити очі, продовжувати дихати. 
Респіратори використовуються для захисту органів дихання від радіоактивного пилу 
(Р-2), від парів і газів на виробництві із СДОР (РПГ-67, РУ-60, РУ-60МУ). 
Респіратор Р-2 – це фільтруюча напівмаска з двома вдихальними клапанами й 
одним видихальним, кріпленням. 
Респіратор Р-2 виготовляють трьох розмірів, які визначаються виміром висоти 
обличчя (відстань між точкою найбільшого заглиблення перенісся та найнижчою 
точкою підборіддя). 
На підприємствах із СДОР використовують респіратори, які складаються із гумової 
напівмаски, фільтрувально-поглинальних патронів, пластмасових манжет із клапанів 
вдоху та видоху, трикотажного обтюратора, наголовника для закріплення на голові. 
Ізолюючі засоби індивідуального захисту органів дихання призначені для захисту 
органів дихання, очей та обличчя від шкідливих речовин у повітрі в умовах ізоляції 
органів дихання від навколишнього середовища. 
До цих засобів захисту органів дихання відносяться ізолюючі дихальні апарати типу 
ІП-4, ІП-5. 
ІП-4 призначені для захисту органів дихання, шкіри, обличчя та очей від речовин 
будь-якої концентрації і сили дії. 
  
 


