1

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо виконання навчальних вправ з підготовки осіб
рядового і начальницького складу служби цивільного
захисту та працівників ОРС ЦЗ ДСНС України до
виконання завдань за призначенням

Київ 2018

2
УДК 614.849(035.064-057.17)
БКК 38.96я2
Д58
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Пархоменко Р.В., Лущ В.І., Ковальчук А.М., Петренко А.М., Сичевський М.І.,
Кирилів Я.Б.
Національний університет цивільного захисту України
Рибка Є.О.
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв
Національного університету цивільного захисту України
Маладика І.Г.

Чорнобиля

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
Долгий М.Л.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Методичні рекомендації щодо виконання навчальних вправ з підготовки
осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та
працівників ОРС ЦЗ ДСНС України до виконання завдань за призначенням.
ISBN
Для ефективного та успішного виконання завдань за призначенням особовий склад
органів та підрозділів ДСНС повинен постійно підвищувати рівень професійної підготовки,
основною метою якої є оволодіння знаннями, уміннями та навичками, необхідними для
виконання поставлених завдань.
З цією метою розроблено Методичні рекомендації щодо виконання навчальних вправ з
підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників
ОРС ЦЗ ДСНС України до виконання завдань за призначенням.

Схвалено на засіданні науково-технічної ради Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності та рекомендовано для використання в системі службової та
професійної підготовки в органах та підрозділах ДСНС, протокол № 2 від 21 лютого 2018 року.
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ПЕРЕДМОВА
В Україні щороку виникають сотні надзвичайних ситуацій техногенного,
природного та соціального характеру, внаслідок яких гинуть і страждають люди,
наносяться величезні збитки державі.
Від того, наскільки швидко та оперативно надаватиметься допомога особам,
які зазнали впливу небезпечних факторів надзвичайних ситуацій, наскільки
своєчасно і професійно спрацюють аварійно-рятувальні підрозділи під час
ліквідації наслідків аварій, катастроф, пожеж та інших стихійних лих, залежить
здоров’я і життя багатьох тисяч людей. Що у свою чергу змушує удосконалювати
систему професійної підготовки та діяльність фахівців Оперативно-рятувальної
служби цивільного Державної служби України з надзвичайних ситуацій в цілому.
Надзвичайні ситуації, що виникають, вимагають оперативного залучення
великої кількості фахівців, готових професійно оцінювати їх, бачити перспективи
розвитку і забезпечувати їх ліквідацію та подолання наслідків.
Професійна діяльність рятувальників протікає в екстремальних умовах і
характеризується впливом значної кількості стресогенних факторів. Серед них
слід відмітити гострий дефіцит часу, що відводиться на виконання покладених
завдань та обмежені психофізіологічні можливості людини. Це висуває підвищені
вимоги до рівня професіоналізму рятувальників, їх фізичних, психологічних і
особистісних якостей.
Професійна підготовка осіб рядового та начальницького складу служби
цивільного захисту, працівників органів і підрозділів ДСНС є складною
організаційною системою та характеризується великою кількістю різних етапів,
об’єднаних загальною метою. Вона представляється як система взаємопов’язаних
дій, спрямованих на підвищення рівня готовності майбутніх фахівців в умовах
підвищеного ризику.
Таким чином, удосконалення рівня професійної підготовки фахівців
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту є важливим чинником
підвищення ефективності вирішення завдань, що покладені на ДСНС.
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Умовні скорочення
НС – надзвичайна ситуація;
ДСНС України – Державна служба України з надзвичайних ситуацій;
ОРС ЦЗ – Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту;
Методичні рекомендації – Методичні рекомендації щодо виконання навчальних
вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного
захисту та працівників ОРС ЦЗ ДСНС України до виконання завдань за
призначенням;
УПМ– ударно-поворотний механізм;
КД – капсуль-детонатор;
ОШП – вогнепровідний шнур;
ЕДП – електродетонатор;
САРВС-Л – спеціальна аварійно-рятувальна водолазна станція легкого типу;
САРВС-В – спеціальна аварійно-рятувальна водолазна станція важкого типу;
КБД – блок детектування;
НВА – навісний виливний агрегат;
ПС – повітряне судно.
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