
Практичне заняття 3 

Тема: Розрахунок сил та їх ешелонне угрупування під час ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій 

 

Мета заняття: навчитися проводити розрахунок сил та їх ешелонне угрупування під час ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

 

У результаті опрацювання даної теми студенти мають: 

знати: нормативну та організаційно-методичну основу системи  управління безпекою 

життєдіяльності. 

уміти: застосовувати в практичній діяльності ешелонне угрупування. 

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення 

Роздатковий матеріал: картки із завданнями. 

Наочність: опорні конспекти з теми. 

Технічні засоби навчання: 

• комп'ютер; мультимедійний проектор. 
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Завдання 1. Утворення об’єднаного ешелонного угрупування сил і засобів для ліквідації 

надзвичайних ситуацій. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Ознайомитися із утворенням угруповання сил та засобів реагування на надзвичайні ситуації та 

заповніть таблицю: 

№ 

з/п 

 

Назва показника Характеристика 

 

1 Спеціально уповноважений керівник та штаб з ліквідації 

надзвичайних ситуацій 

 

2 Сили і засоби постійної готовності  

3 Техніка, що застосовується при ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій 

 

4 Склад сил і засобів першого ешелону  

5 Призначення першого ешелону угрупування сил  

6 Склад сил і засобів другого ешелону  

7 Призначення другого ешелону угрупування сил  

8 Склад резерву загону  

9 Організація взаємодії сил при проведенні аварійно-

рятувальних робіт та основних видів забезпечення у зоні 

надзвичайної ситуації 

 

 

Для виконання завдання необхідно скористатися інформацією на сайтах 

http://dovidkavtk.at.ua http://www.mns.gov.ua 

 

Завдання 2. Організація взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та 

основних видів забезпечення у зоні НС 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

http://www.mns.gov.ua/


Ознайомитися з Постановою КМУ «Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних 

ситуацій»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2013-%D0%BF#Text  

 

Дати відповіді на запитання: 

1. Якими силами здійснюється інженерне, протипожежне, матеріальне, технічне, транспортне, 

медичне забезпечення? 

2. З якою метою проводиться забезпечення радіаційного і хімічного захисту? 

3. Які сили і засоби приводяться у готовність для санітарної обробки людей і спеціальної обробки 

техніки? 

4. Які заходи здійснюються з метою першочергового життєзабезпечення постраждалого 

населення? 

5. Як організовується взаємодія органів управління і сил, що залучаються до попередження або 

ліквідації НС на державному рівні та регіональному? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2013-%D0%BF#Text

