
 

Надзвичайні ситуації  
Обов'язки і права громадян у надзвичайних ситуаціях 

Навчання діям у надзвичайних ситуаціях 

ВИДИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Надзвичайна ситуація – це порушення нормальних умов життя та діяльності 

людей на окремій території чи об’єкті або на водному об’єкті, що призвело (може 

призвести) до виникнення великої кількості постраждалих, загрози життю та 

здоров’ю людей, їх загибелі, значних матеріальних втрат, а також до 

неможливості проживання населення на території чи об’єкті, ведення там 

господарської діяльності.  

Види надзвичайних ситуацій розрізняють за їхнім характером: техногенні, 

природні, соціальні та воєнні.  

Надзвичайна ситуація техногенного характеру – це транспортної аварії 

(катастрофи), пожежі, вибуху, аварії з викиданням (загрозою викидання) 

небезпечних хімічних, радіоактивних і біологічно небезпечних речовин, раптового 

руйнування споруд; аварії в електроенергетичних системах, системах 

життєзабезпечення, системах телекомунікацій, на очисних спорудах, у системах 

нафтогазового промислового комплексу, гідродинамічних аварій тощо. 

Надзвичайна ситуація природного характеру – це небезпечне геофізичне, 

геологічне, метеорологічне або гідрологічне явище, деградація ґрунтів чи надр, 

пожежею у природних екологічних системах, зміною стану повітряного басейну, 

інфекційною захворюваністю та отруєнням людей, інфекційним захворюванням 

свійських тварин, масовою загибеллю диких тварин, ураженням 

сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками тощо. 

Надзвичайна ситуація соціального характеру – це протиправні дії 

терористичного та антиконституційного спрямування, або пов’язане зі 

зникненням (викраденням) зброї та небезпечних речовин, нещасними випадками з 

людьми тощо. 

Надзвичайна ситуація воєнного характеру – виникає через застосування 

звичайної зброї або зброї масового ураження, під час якого виникають вторинні 

чинники ураження населення. 



Рівень надзвичайної ситуації визначається від її обсягів, кількості постраждалих і 

загиблих, обсягів технічних і матеріальних ресурсів, необхідних для ліквідації її 

наслідків. Існують такі рівні надзвичайних ситуацій: державний, регіональний, 

місцевий, об’єктовий. 

ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН У ВИПАДКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТА ЯКІ 

ПРАВА ВІН МАЄ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

У статті 21 Кодексу цивільного захисту України зазначається, що громадяни 
України зобов’язані: 

1) дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; 

2) дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльності, 

не допускати порушень виробничої та технологічної дисципліни, вимог 

екологічної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до надзвичайної 

ситуації; 

3) вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх 

виникнення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила 

користування засобами захисту; 

4) повідомляти службі екстреної допомоги населенню про виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

5) у разі виникнення надзвичайної ситуації до прибуття аварійно-рятувальних 

підрозділів вживати заходів для рятування населення і майна; 

6) дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного (епізоотія – 

інфекційні хвороби тварин) та протиепіфітотичного (епіфітотія-інфекційні 

хвороби рослин) режимів, режимів радіаційного захисту; 

7) виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм 

належать на праві приватної власності, первинними засобами пожежогасіння, 

навчати дітей обережного поводження з вогнем. 

Громадяни України мають право на: 

1) отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що 

виникли або можуть виникнути, у тому числі в доступній для осіб з вадами 

зору та слуху формі; 

2) забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх 

використання; 

3) звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування з 

питань захисту від надзвичайних ситуацій; 

4) участь у роботах із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

у складі добровільних формувань цивільного захисту; 

5) отримання заробітної плати за роботу з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації у разі залучення до таких робіт згідно з трудовими договорами; 

6) соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, 

заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних 

ситуацій або проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків; 



7) медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку та медико-

психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних і психологічних травм. 

НАВЧАННЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДІЯМ У 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Статтями 39-42 Кодексу цивільного захисту України визначено, що навчання 

населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється: 

– за місцем роботи – працюючого населення; 

– за місцем навчання – дітей дошкільного віку, учнів . 

“Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях” 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 

444, визначає, що організація навчання працюючого населення покладається на 

ДСНС, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні 

адміністрації, органи місцевого самоврядування. А навчання дітей дошкільного 

віку, учнів  – на МОН.  

Підготовка учнів закладів загальної середньої освіти до дій у надзвичайних 

ситуаціях, що передбачає здобуття знань і вмінь з питань особистої безпеки в 

умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, користування засобами 

захисту від її наслідків, вивчення правил пожежної безпеки та основ цивільного 

захисту, здійснюється під час вивчення предметів “Основи здоров’я” та “Захист 

України”. 

Практичне закріплення теоретичного матеріалу здійснюється шляхом щорічного 

проведення Дня цивільного захисту. 

Існує функціональна підсистема навчання дітей дошкільного віку, учнів  діям у 

надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної 

системи цивільного захисту, положення про цю систему затверджено наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2016 № 1400. 

Щороку МОН видає наказ про затвердження плану основних заходів цивільного 

захисту, у якому передбачено проведення різноманітних заходів, зокрема 

тренування у закладах освіти. Наприклад, у 2021 році відповідним наказом 

передбачено проведення: 

• практичного тренування щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації 

учасників освітнього процесу не рідше одного разу на пів року; 

• Дня цивільного захисту та Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності у 

закладах професійної-технічної та загальної середньої освіти; 

• Тижня безпеки дитини у закладах дошкільної освіти.  

На нашу думку, навчальні тренування дуже важливі, окрім евакуації варто 

навчати дітей і поведінці порядку дій у різноманітних надзвичайних ситуаціях.  



В інших країнах радять проводити 3 протипожежних навчання на рік і як мінімум 

одне повне тренування з різних видів безпеки за різними видами сценаріїв, у 

різний час. 

Ці тренування варто розглядати як реальні події, без попередження учнів, що 

навчить діяти та адаптуватися у реальній ситуації.  

Але перед цим за декілька днів/тижнів варто провести навчання учнів у класах для 

ознайомлення з процедурами дій. 

  


