
Тема : ДІЇ ЗА СИГНАЛАМИ ОПОВІЩЕННЯ 
Урок№  27.  
 
Мета: ознайомити учнів  з  сигналами ЦО  та  діями  за  сигналами  ЦО. 
Навчальні питання: 
1.  Дії населення з сигналами оповіщення.  
Місце проведення:  кабінет  з  предмета  «Захист  Вітчизни». 
Час:  45  хв. 
Навчальні посібники:  підручник  «Захист  Вітчизни»,  збірник нормативно-

правових  актів  України  стосовно  ЦО. 
Матеріальне забезпечення: наочні посібники «Цивільна оборона». 
Вступна  частина:  10–12  хв. 
Шикування  учнів,  рапорт  командира,  привітання,  перевірка учнів. 
Оголошення  теми,  мети  та  порядку  проведення  уроку. 
Стройове  тренування:  повороти  на  місці  на  два  рахунки й  у  цілому. 
Основна   частина:  28–30  хв. 
Дії за сигналами оповіщення ЦО 
Дії населення при аваріях на АЕС й  оповіщенні про радіоактивне зараження 
Одержавши повідомлення про небезпеку радіоактивного  зараження,  негайно  

прийняти  йодистий  препарат,  одягнути  протигаз і  прямувати  до  захисної  
споруди.  Якщо  захисна  споруда  далеко і  немає  протигазу,  залишайтеся  вдома,  
увімкніть  радіоприймач для  прослуховування  інформації  штабу  ЦО,  проведіть  
додаткову герметизацію  квартири:  зачиніть  вікна  та  двері,  завісьте  їх  цупкою 
тканиною, затуліть усі щілини, закрийте вентиляційні люки. 

Дії населення при оповіщенні про хімічне зараження 
Одержавши  інформацію  про  викид  в  атмосферу  сильнодіючих  отруйних  

речовин,  знайдіть  засоби  індивідуального  захисту органів  дихання,  найпростіші  
засоби  захисту  шкіри  (плащі,  накидки),  сховайтесь  у  найближчому  сховищі  
або  покиньте  район зараження. Якщо  обставини  змусили когось  сховатись у 
квартирі або  виробничому  приміщенні,  потрібно,  не  гаючи  часу,  зачинити 
вікна  та  двері,  вентиляційні  отвори,  димоходи,  увімкнути  радіоприймач  і  
чекати  повідомлення  штабу  ЦО. 

Дії населення при можливому землетрусі 
Відключіть  газ,  воду,  електроенергію,  потушіть  вогонь  у  печах.  Візьміть  

одяг,  документи,  продукти  харчування,  воду  та вийдіть  на  вулицю.  Займіть  
місце  подалі  від  будинків  і  ліній електропередач.  Перебуваючи  в  приміщенні  
під  час  першого  поштовху,  станьте  в  отвір  для  дверей,  додержуйтеся  
спокою,  потім евакуюйтеся. 

Надання першої допомоги при ураженні СДОР 
Захистити  органи  дихання  потерпілого,  надівши  йому  протигаз  або  ватно-

марлеву  пов’язку,  попередньо  змочити  її:  при отруєнні  хлором  —  водою  або  



2 %  розчином  питної  соди,  а  при отруєнні  аміаком  —  5 %  розчином  
лимонної  або  2 %  розчином борної  кислоти  та  винести  із  зони  зараження. 

При  виході  із  зони  зараження  промийте  очі  та  відкриті  ділянки  тіла  
водою,  випийте  чай,  молоко  та  зверніться  за  допомогою  до  медпрацівника. 

Дії населення за сигналами ЦО у  воєнний час 
При оголошенні повітряної тривоги —  вимкнути  світло,  газ, воду,  потушити  

вогонь  у  печах. Узяти  засоби  індивідуального  захисту,  запас  продуктів  і  
води,  якнайшвидше  дійти  до  захисної споруди  або  укриття  на  місцевості.  
Зберігати  спокій  і  порядок. Бути  уважним  до  повідомлень  штабу  ЦО. 

При відбої повітряної тривоги — повернутися до місця роботи або проживання. 
Бути  готовим до повторного нападу противника. Завжди  мати  при  собі  засоби  
індивідуального  захисту. 

При загрозі хімічного зараження —  надягнути  протигаз,  для захисту  поверхні  
тіла  використайте  спортивний  одяг,  комбінезони,  чоботи. При  собі мати  
полімерні  накидки,  куртки  або  плащі.  Перевірити  герметизацію житлових  
приміщень,  стан  вікон  і  дверей.  Загерметизувати  продукти  харчування  та  
приготувати  в  закритому  посуді  запас  води.  Відключити  електронагрівальні  
прилади.  Далі  діяти  за  вказівками  штабу  ЦО.  Прийняти  антидот 
(протиотруту). 

При загрозі радіоактивного зараження —  привести  в  готовність  засоби  
індивідуального  захисту,  за  командою  штабу  ЦО — надягнути  їх.  Для  
захисту  тіла  використати  спортивний  одяг, комбінезони,  чоботи.  При  собі  
мати  полімерні  накидки,  куртки,  плащі.  Перевірити  герметизацію  захисних  
споруд, житлових приміщень,  стан  вікон  і  дверей,  загерметизувати  продукти  
харчування,  створити  запас  води.  Додержуватися  правил  поведінки в  укриттях  
і  на  зараженій  місцевості.  Далі  діяти  за  вказівками штабу  ЦО. 

Заключна  частина:  3–5  хв. 
Наголошення  на  темі,  цілях  уроку,  якості  їх  освоєння;  підбиття  підсумків  

виконання  стройових  вправ  учнями,  їх  участі в  бесіді  (відповіді).  
Домашнє  завдання:  вивчити  конспект,  підручник  «Захист Вітчизни»  11 кл. с. 

176 – 178. 


