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ПІДГОТОВКА НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ  
У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ:  

АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ВИРІШЕННЯ 
 

Костирєв І.О.  
Кузиляк В.Й., старший викладач 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності  
 

Порушення нормальних умов життєдіяльності, спричинене небез-
печними подіями техногенного, природного та воєнного характеру, ство-
рюють загрози і небезпеки життю та здоров’ю населення. Тому питання 
щодо організації навчання та дій населення в умовах загрози виникнення 
або виникнення надзвичайних ситуацій (НС) з точки зору реалізації правил 
поведінки людей для збереження їх життя та здоров’я є постійно актуаль-
ними і мають на меті впровадження послідовних дій населення, спрямова-
них на запобігання або уникнення випадків впливу конкретних загроз та 
небезпек, швидкої і ефективної ліквідації можливих наслідків від них. Важ-
ливим аспектом ефективної практичної реалізації цих дій є обізнаність лю-
дей щодо необхідної поведінки та дій в зоні НС або можливого ураження. 

Разом з тим необхідно зазначити, що в організації теоретичної підго-
товки населення і у практичній її реалізації існує багато недоліків, які від-
повідно можуть значно знижувати рівень безпеки населення. 

На даний час в Україні створена і функціонує єдина Державна сис-
тема цивільного захисту. В цій системі державою визначені  завдання і фу-
нкції по захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Одним із 
головних завдань, яке визначене в Кодексі цивільного захисту України (далі 
- Кодекс) -  є навчання населення діям при загрозі та виникненні надзви-
чайних ситуацій. Визначається, як комплекс формальних і неформальних 
видів навчання працюючого, непрацюючого населення, у тому числі тих, 
хто навчається, з метою отримання ними необхідних знань, умінь і навичок 
з питань цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки та дій в умо-
вах терористичного акту. 

Навчання населення організовується Державною службою України з 
надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України), Міністерством освіти і нау-
ки, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими держав-
ними адміністраціями та органами місцевого самоврядування, органами 
управління суб’єктів господарювання незалежно від форм власності. 

Ст. 39 Кодексу визначає три категорії підготовки населення, зокрема, 
працююче населення, діти дошкільного віку, учні та студенти та непрацю-
юче населення. 
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Найбільш складними проблемними питаннями у сфері підготовки 
населення до дій у НС залишається навчання непрацюючого населення за 
місцем проживання та в місцях масового перебування людей. В основному 
це стосується форм та можливих способів інформаційного забезпечення 
населення про загрози виникнення НС техногенного та природного харак-
теру на даній території, профілактичної та просвітницької діяльності місце-
вих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, житло-
во-експлуатаційних органів, адміністрацій великих торгівельних, розважа-
льних комплексів з масовим перебуванням людей тощо. 

Робота, яка ведеться у даних, має часто формальний, а також безвід-
повідальний характер як з боку суб’єктів забезпечення ЦЗ на місцевому та 
об’єктовому рівні, так і з боку непрацюючого населення, оскільки даний 
процес на сьогодні є реально некерованим і неконтрольованим. 

Необхідно пам’ятати, що підготовка населення з ЦЗ - є одне з найва-
жливіших завдань, від якого залежить якість виконання заходів цивільного 
захисту у надзвичайних ситуаціях. Від рівня підготовки залежить як життя 
людей, так і збереження матеріальних цінностей.  

Завдання, які стоять на сучасному етапі перед системою цивільного 
захисту країни, вимагають подальшого вдосконалення різноманітних видів 
занять, форм та методів їх проведення, підвищення ефективності пропаган-
ди та розвитку навчально-матеріальної бази з ЦЗ.  

У зв’язку з цим, від керівних кадрів та фахівців у сфері ЦЗ вимага-
ється повсякденна та клопітка робота, спрямована на вдосконалення навча-
льного процесу, підвищення якості підготовки слухачів та, як кінцевий ре-
зультат цієї праці, покращення якості здійснення підготовки населення усіх 
категорій населення до дій у НС.  
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