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ВСТУП 

Успішне вирішення завдань щодо захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій у значній мірі залежить від рівня підготовки 

органів управління та підпорядкованих їм сил цивільного захисту до 

виконання завдань за призначенням. 

Підготовка органів управління здійснюється шляхом проведення 

командно - штабних навчань та штабних тренувань з керівним складом 

і фахівцями органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 

заходів з цивільного захисту, керівниками підрозділів (служб, 

формувань) сил цивільного захисту, керівниками підрозділів 

(посадовими особами) з питань цивільного захисту суб’єктів 

господарювання. 

Для підготовки та проведення командно-штабних навчань, 

відповідно до законодавства, призначається апарат керівництва 

навчанням, створюються контрольна, за необхідністю, дослідницька 

групи. Також, для надання допомоги керівнику командно-штабних 

навчань з проведення і здійснення контролю за діями учасників 

навчання та оцінки стану готовності функціональних і територіальних 

підсистем ЄДС ЦЗ та їх ланок до вирішення завдань цивільного захисту 

рекомендується призначати посередників.  

Посередників, як правило, призначають з числа найбільш 

підготовлених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, 

що забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного 

захисту, посадових осіб апарату ДСНС, територіальних органів ДСНС, 

підприємств, установ та організацій сфери управління ДСНС, які не 

залучаються до навчання в якості його учасників. До роботи 

посередниками при спеціалізованих службах цивільного захисту 

можуть залучатися відповідні представники галузевих та 

територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту 

регіонального рівня. Також, посередники можуть призначатись з числа 

працівників навчально-методичних центрів цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності.  

Надані методичні рекомендації містять методику роботи 

педагогічних працівників центрів під час підготовки, проведення та 

підведення підсумків навчань.  
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Рекомендації розроблені згідно з Порядком підготовки до дій за 

призначенням органів управління та сил цивільного захисту, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 

№ 443, Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до 

дій у надзвичайних ситуаціях, затверджених наказом ДСНС України 

від 19.02.2016 №83 та Методичними рекомендаціями щодо підготовки 

та проведення командно-штабних навчань органів управління 

цивільного захисту, затверджених наказом ДСНС України від 

29.01.2014 №44 (у редакції наказу ДСНС України від 18.05.2017 №273). 

Викладений в рекомендаціях матеріал слід застосовувати 

працівникам Центрів в практичній діяльності, залежно від навчального 

місця, на яке вони призначені посередниками та покладених на них 

конкретних завдань. 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Командно-штабні навчання органів управління цивільного 

захисту є однією з основних форм практичної підготовки керівного 

складу і фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням 

заходів цивільного захисту, керівників підрозділів (служб, формувань) 

сил цивільного захисту та їх органів управління. 

Основним документом, який регламентує порядок організації та 

проведення командно-штабного навчання є наказ ДСНС України від 

29.01.2014 №44 (у редакції наказу ДСНС України від 18.05.2017 №273), 

яким затверджені методичні рекомендації з даного питання. 

Методичними рекомендаціями визначається, що посередники 

призначаються, як правило, при комісіях з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, органах з евакуації, 

тимчасових органах з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

постійно-діючих органах управління цивільного захисту та 

спеціалізованих службах цивільного захисту утворених органами 

виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. Для підготовки 

натурних дільниць з відпрацювання практичних дій із залученням сил 

цивільного захисту, координації дій груп з імітації осередків ураження, 

оцінки практичних дій та забезпечення виконання заходів безпеки під 
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час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт 

рекомендується призначати дільничних посередників з числа осіб 

територіального органу ДСНС, у зоні відповідальності якого 

планується відпрацювання практичних дій із залученням сил ЦЗ. 

Посередники підпорядковуються керівнику навчання і 

начальнику штабу керівництва. 

Необхідно зазначити, що посередницькі функції виконуються 

призначеною особою впродовж підготовчого періоду, на етапі 

проведення навчання та під час підведення його підсумків.  
 

ІІ. РОБОТА ПОСЕРЕДНИКА У ПІДГОТОВЧИЙ ПЕРІОД  
 

З метою забезпечення правильного розуміння посередниками 

командно-штабних навчань задуму навчання, вимог керівних 

документів, уточнення порядку виконання своїх обов’язків під час 

відпрацювання навчальних питань, які передбачені планом проведення 

навчання, у підготовчий період здійснюється їх підготовка. 

Педагогічні працівники Центру, яких призначено до складу 

посередників, повинні вивчити (оновити знання) законодавчої та 

нормативної бази, накази та інші розпорядчі документи центральних та 

місцевих органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту, 

посібники, матеріали розбору попередніх командно-штабних навчань. 

До початку навчання посереднику необхідно ознайомитись з 

порядком проведення навчання та плануючими документами того 

органу управління цивільного захисту при якому він будє виконувати 

свої обов’язки.  

Для організації підготовки та проведення командно-штабних 

навчань структурними підрозділами з питань цивільного захисту місцевих 

органів влади та територіальним управлінням ДСНС України складаються 

організаційні, навчально-методичні та оперативні документи. 

До організаційних документів належать: наказ (розпорядження) 

про підготовку та проведення навчання; організаційні вказівки органам 

управління цивільного захисту з розподілом завдань щодо підготовки 

та проведення навчання; План-календар основних заходів навчання. 

До навчально-методичних документів належать: план проведення 

навчання з комплектом ввідних щодо нарощування обстановки та 
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схемами проведення практичних заходів на навчанні (для кожного 

навчального місця); особисті плани; плани участі сил цивільного 

захисту та їх органів управління у навчанні; завдання на проведення 

дослідження (у разі утворення групи досліджень). 

До оперативних документів належать: накази, розпорядження, у 

тому числі за видами забезпечення; таблиця сигналів; табель 

термінових донесень тощо. 

Перелік документів, що розробляються при підготовці до 

навчання, залежно від обстановки, може бути скорочений або 

розширений за рішенням керівника навчання. 

На підставі плану проведення командно-штабного навчання 

складається особистий план роботи посередника, в якому вказуються: 

тема та тривалість проведення навчання; етапи навчання, їх 

найменування та тривалість; стислий зміст заходів з оцінювання стану 

готовності, контролю дій, нарощування обстановки; необхідні 

розрахункові та довідкові дані. Варіант форми особистого плану 

посередника та його варіант при штабі з ліквідації надзвичайної 

ситуації  наведені у додатках 1. 

Особисті плани посередникам розглядає та затверджує заступник 

керівника командно-штабних навчань відповідно до розподілу 

обов’язків. 

 

ІІІ. ДІЇ ПОСЕРЕДНИКІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

КОМАНДНО-ШТАБНОГО НАВЧАННЯ 

 

Під час проведення командно-штабних навчань посередникам 

рекомендується:  

спрямовувати та контролювати дії учасників навчання на якісне 

відпрацювання  навчальних питань і своєчасне виконання спланованих 

заходів; 

вивчати зміст прийнятих рішень, відпрацьованих документів; 

контролювати повноту і якість проведення необхідних 

розрахунків при оцінці обстановки (радіаційної, хімічної, 

бактеріологічної, інженерної і пожежної тощо); 

стежити за дотриманням порядку та заходів безпеки при 

виконанні практичних робіт; 
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доповідати керівництву навчання рішення і віддані 

розпорядження; 

проводити частковий розбір з учасниками командно-штабного 

навчання. 

Посередникам категорично забороняється: 

 розголошувати документи навчання, що розкривають 

задум його проведення; 

 підміняти керівників та інших працівників, які беруть 

участь у навчанні; 

 втручатися у дії учасників навчання, крім випадків, що 

ведуть до порушення техніки безпеки, зриву розіграшу дій, можуть 

призвести до матеріальних збитків та порушення екології в районі 

проведення навчання.  
 

Основними методами роботи посередника є: 
 

1. Спостереження і контроль роботи тих, хто навчається. 

Особлива увага звертається на оцінку обстановки, проведення 

розрахунків часу, підготовку даних і пропозицій для прийняття 

рішення, прийняття рішення, своєчасну, чітку і конкретну постановку 

завдань та їх реалізацію підлеглими, зокрема: узгодженість і взаємодія 

в роботі всіх посадових осіб, відпрацювання картографічних та інших 

необхідних документів, своєчасність представлення донесень і 

доповідей з виконання заходів за встановленим режимом 

функціонування або завдань згідно з розпорядженням (ввідної). 

2. Вивчення методів роботи учасників навчання. 

Оцінюються організаторські здібності, виконання 

функціональних обов’язків, впровадження заходів, що передбачені 

плануючими документами, організації взаємодії та управління. 

При нарощувані обстановки і розіграшу дій головна увага 

приділяється злагодженості в роботі усіх посадових осіб, пунктів 

управління та центрів управління при відпрацюванні ввідних, уміння 

працівників оперативно збирати та аналізувати дані обстановки, стисло 

викладати висновки з неї, чітко доводити завдання до підлеглих і 

здійснювати контроль за їх виконанням. 

3. Вивчення розроблених у ході навчання документів (планів, 

графіків, розрахунків, схем, наказів та інших матеріалів). 
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Основна увага звертається: на своєчасність та якість оформлення 

відпрацьованих під час навчання виконавців, відповідність змісту 

документів реальному стану сил і засобів та умовам, які передбачені 

планом навчання, відданих попередніх розпоряджень та підготовлених 

розрахунків, пропозицій до проектів рішень, представлених донесень. 

З метою більш глибокого відпрацювання навчальних питань 

командно-штабні навчання плануються і проводяться поетапно. 
 

 На першому етапі навчання можуть відпрацьовуватися заходи 

приведення у готовність до дій за призначенням або мобілізаційної 

готовності. При цьому керівник навчання особисто та через заступника 

(помічників), штаб керівництва навчання та посередників перевіряє 

організацію оповіщення, швидкість і організованість збору учасників 

навчання та інші заходи у відповідності до плану проведення навчання. 

Обсяг і порядок відпрацювання питань готовності до дій за 

призначення визначає керівник навчання. Він особисто і через 

заступника (помічників), штаб керівництва навчання та посередників 

перевіряє розташування та оснащення робочих місць штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації (пунктів управління), стан зв’язку, 

знання учасниками навчання вихідної обстановки, завдань і здійснення 

заходів, пов’язаних із підготовкою до управління підлеглими 

підрозділами. 

Після доведення завдань і розпоряджень до учасників навчання 

надається необхідний час на з’ясування завдань, проведення 

розрахунків часу, підготовку даних і пропозицій для прийняття 

рішення, оцінку обстановки, прийняття рішення та відпрацювання 

інших питань з організації та проведення робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації. 

У цей час керівництво навчання і посередники вивчають роботу 

учасників навчання, перевіряють правильність даних, що готуються, 

розрахунків і пропозицій. На цьому етапі особлива увага звертається на 

методи та організацію роботи органів управління, правильність та 

вміння з’ясувати завдання та оцінювати обстановку, приймати 

обґрунтоване рішення, підготовку відповідних документів. 

На першому етапі навчання, також, здійснюється контроль, 

спостереження та оцінювання дій тих хто навчається відпрацьовуючи 

наступні питання:  
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приведення органів управління та сил цивільного захисту у різні 

режими функціонування; 

оповіщення та збір керівного та особового складу; 

збору даних обстановки, що склалася, їх оцінка та аналіз; 

постановка завдань підлеглим органам управління та силам;  

функціональної готовності до дій за призначенням формувань, які 

залучаються до навчання.  

При цьому особливу увагу рекомендується приділяти питанням 

розгортання та ефективності роботи систем управління, організації 

проведення практичних заходів цивільного захисту, підвищення 

стійкості об’єктів економіки, зменшення запасів небезпечних хімічних 

речовин, що використовуються у виробничих процесах, приведення у 

готовність формувань цивільного захисту, готовності захисних споруд 

до укриття населення тощо. 

Робота тих хто навчається зосереджується посередниками таким 

чином щоб за результатами відпрацювання навчальних питань першого 

етапу були уточнені: 

заходи планів реагування на надзвичайні ситуації, планів 

локалізації і ліквідації наслідків аварій на об`єктах підвищеної 

небезпеки та планів цивільного захисту на особливий період щодо 

приведення у готовність органів управління та сил цивільного захисту 

по захисту населення та персоналу; 

заходи планів щодо стійкості об’єктів, які залучаються до 

попередження надзвичайних ситуацій у військовий час та у випадку 

попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

природного та техногенного характеру; 

організованого проведення евакуаційних заходів. 
 

На другому етапі навчання здійснюється контроль, 

спостереження та оцінювання дій тих хто навчається при 

відпрацюванні питань управління підпорядкованими силами та 

засобами при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, виконання 

заходів цивільного захисту, виконання практичних заходів щодо 

захисту населення та територій. 

Особливу увагу на цьому етапі рекомендується приділяти 

проведенню заходів з нарощування сил цивільного захисту 

територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ чи її ланки, розгортанню у повному 
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обсязі органів управління, проведення усіх видів розвідки, евакуації 

(тимчасового відселення) населення, виконанню заходів по 

підвищенню стійкості функціонування об’єктів, злагодженості роботи 

органів управління територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту, ведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 

Відпрацьовуючи питання матеріально-технічного забезпечення 

звертається увага на організацію дій тих хто навчається з питань 

вирішення завдань щодо повного забезпечення спеціалізованих служб 

та формувань цивільного захисту, які залучаються для проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 

 У ході відпрацювання навчальних питань посередники 

заслуховують доповіді посадових осіб, віддані розпорядження, 

аналізують та оцінюють їх, вивчають відпрацьовані документи, 

готують пропозиції до розбору навчання. 

Під час командно-штабних навчань посередникам рекомендовано 

здійснювати постійний контроль за діями учасників навчання, 

здійснювати розіграш дій з урахуванням задуму навчання, вивчати 

зміст прийнятих рішень, відпрацьованих документів, об’єктивно 

оцінювати роботу учасників навчання (особливо їх практичні дії). В 

терміни встановлені керівником навчання, посередники надають 

матеріали до розбору навчання, готують та проводять часткові розбори. 

Посередники при відпрацюванні питань командно-штабних 

навчань повинні знаходитись в місцях вирішення найбільш 

складних завдань навчання, здійснювати постійний контроль та 

оцінку дій тих хто навчається. 

Аналогічним чином організовується робота посередників, також, 

на наступних етапах навчання. 

У визначений час керівник навчання, посередники у робочому 

порядку на спеціально обладнаних робочих місцях чи за допомогою 

засобів зв’язку заслуховують висновки з оцінки обстановки та рішення 

керівників органів управління цивільного захисту. Визначаються 

доцільність, сильні та слабкі сторони рішень учасників навчання. 

Після затвердження прийнятих рішень органи управління 

приступають до планування виконання заходів із захисту населення і 

територій, рятувальних та інших невідкладних робіт, організації 
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управління, взаємодії і всебічного забезпечення. 

За результатами роботи учасників навчання, заступник, 

помічники керівника навчання та посередники доповідають до штабу 

керівництва. 

У результаті аналізу рішень, керівництво навчанням встановлює, 

якою мірою вони відповідають умовам, що склалися, і до яких 

результатів можуть призвести. З урахуванням цього уточнюється 

порядок нарощування обстановки та розіграшу дій. 

Проведення нарощування обстановки та розіграшу дій на 

навчанні містить послідовне доведення до учасників навчання нових 

даних про обстановку, реагування на зміни в ній, прийняття 

(уточнення) рішень, постановку завдань, а також контроль за 

фактичними діями учасників  навчання. 

Нарощування обстановки і розіграш дій здійснюється замкнутим 

ланцюгом: 

посередники вручають учасникам навчання інформацію про зміни 

обстановки і доповідають у штаб керівництва навчання про прийняті 

учасниками навчання рішення та їх дії; 

штаб керівництва навчання узагальнює рішення учасників 

навчання, аналізує їхні дії і доповідає керівнику навчання свої 

пропозиції з подальшого нарощування обстановки; 

керівник навчання дає вказівки на організацію подальшого 

нарощування обстановки та розіграшу дій; 

штаб керівництва навчання доводить ці вказівки до посередників, 

які продовжують нарощування обстановки та розіграшу дій. 

Нарощування обстановки та розіграш дій здійснюється 

керівництвом навчання та посередниками відповідно до плану 

проведення командно-штабного навчання. Уточнення до плану 

проведення навчання щодо нарощування обстановки вносяться  

відповідно до рішення учасників навчання і даних обстановки, що 

надходять  від них. 

При цьому дані обстановки на пункти управління, центри 

управління в надзвичайних ситуаціях учасників навчання повинні 

поступати в порядку, обсязі і тими каналами та засобами зв’язку, як і в 

реальних умовах. 

Керівник навчання, його заступник, помічники і посередники під 
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час нарощування обстановки та розіграшу дій знаходяться разом із 

відповідними особами учасників навчання, здійснюють контроль і 

оцінюють їх дії. 

Головну увагу при цьому приділяють злагодженості в роботі усіх 

посадових осіб, пунктів управління та центрів управління в 

надзвичайних ситуаціях в цілому, уміння працівників оперативно 

збирати та аналізувати дані обстановки, стисло викладати висновки з 

неї і швидко розробляти документи, чітко доводити завдання до 

підлеглих і здійснювати контроль за їх виконанням. 

Для зосередження зусиль керівництва і учасників навчання на 

рішенні головних питань в обстановці можуть робитися оперативні 

стрибки тривалістю від однієї до декількох діб (годин). 

При цьому інформація про зміну обстановки з оперативним 

стрибком може вручатися безпосередньо та одночасно всім органам 

управління чи тільки органам управління, які цю обстановку 

доповідають у вищестоящий орган управління технічними засобами 

зв’язку. 

З метою розвитку у учасників навчань практичних навичок 

ініціативи, самостійності і творчого підходу щодо прийняття рішень і 

організації проведення з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

рекомендується створювати складну обстановку, обмежувати 

надходження відомостей шляхом тимчасового порушення зв’язку з 

підлеглими і вищими органами управління, затримки підвозу 

матеріальних засобів, про створення зон зараження, пожеж і руйнувань, 

виведення зі строю окремих посадових осіб внаслідок хвороби. 

Внесок в обстановку елементів напруженості і раптовості 

доцільно проводити в період найбільшої інтенсивності в роботі 

учасників навчання з організації виконання задач в динаміці дій, під час 

збору та узагальнення даних обстановки і доведення завдань до 

підлеглих. 

Під час проведення навчання для більш повчального 

відпрацювання найбільш складних питань рекомендується проводити 

загальне заслуховування керівного складу. 

На загальному заслуховуванні керівники, використовуючи 

розроблені робочі документи за навчанням (карти, схеми, розрахунки), 

доповідають висновки з оцінки обстановки, рішення, ставлять завдання 
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підлеглим командирам і організовують взаємодію. За вказівкою 

керівника навчання, заслуховуються доповіді інших посадових осіб, які 

навчаються. Також за його дорученням можуть проводитись 

заслуховування посадових осіб органів управління цивільного захисту 

залучених до навчання. 

 

ІV. УЧАСТЬ ПОСЕРЕДНИКІВ У ПІДГОТОВЦІ 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА РОЗБОРУ КОМАНДНО-

ШТАБНОГО НАВЧАННЯ 

 

Розбір є заключною частиною навчання і має велике навчально-

виховне значення. Основою розбору є висновки керівника навчання і 

затверджені ним висновки заступника і помічників, посередників, 

керівника дослідницької групи про дії на навчанні керівного складу 

органів управління і підрозділів цивільного захисту, що було залучено 

до навчання. 

Підготовка розбору починається до початку навчання і 

продовжується під час навчання з таким розрахунком, щоб до кінця 

навчання матеріал для розбору був повністю готовий. 

До початку навчання готуються матеріали, що характеризують 

ступінь готовності учасників навчання та об’єктів і засобів цивільного 

захисту до проведення навчання, теоретичні положення з найбільш 

важливих або нових питань тактики дій, вимог керівних документів, 

найбільш повчальні приклади з досвіду проведення робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації і раніше проведених навчань. 

Під час навчання до розбору готується текстуальна частина і, у 

разі необхідності, карти (схеми), що характеризують хід навчання і 

рішення учасників навчання за етапами навчання. 

Посередники, на основі постійного і всебічного вивчення роботи і 

дій учасників навчання, готують матеріали для загального розбору у 

вигляді коротких висновків і пропозицій, і у встановлені строки 

подають його до штабу керівництва. Штаб керівництва навчання 

узагальнює ці матеріали та за вказівкою керівника навчання включає до 

загального розбору. 

Висновки і пропозиції для загального розбору повинні бути 

конкретними, з наведенням фактів і цифрових показників. 
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Матеріал для загального розбору надається за кожний етап, а 

підсумковий - в кінці навчання.  

Одночасно з підготовкою матеріалів для загального розбору 

посередники готуються до проведення часткових розборів. При 

проведені часткового розбору бажано ілюструвати дії учасників 

навчання фото і відео матеріалами, схемами, таблицями, розрахунками 

іншими документами. 

 Аналізуючи дії учасників навчання рекомендується розглядати 

наступні питання: 

особливості проведеного навчання і вимоги, що пред’являлися 

його учасникам; 

діяльності керівного складу, органів управління та залучених 

підрозділів забезпечення та обслуговування з виконання заходів 

приведення у готовність до дій за призначенням і мобілізаційної 

готовності; 

організації розвідки, збір і узагальнення даних з оцінки 

обстановки; організація роботи комісій з питань ТЕБ та НС, 

евакуаційних органів, 

штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій; 

планування і здійснення переміщення сил та засобів до районів 

навчання, розгортання пунктів управління, роботи центрів управління в 

надзвичайних ситуаціях, організації зв’язку, охорони, комендантської 

служби, виконання заходів щодо маскування; 

рішення керівників, їх об’єктивність і своєчасність прийняття,  

доцільність застосування засобів захисту та формувань (служб) 

цивільного захисту; 

робота органів управління щодо підготовки даних, розрахунків і 

пропозицій для прийняття рішень, планування проведення робіт із 

захисту населення і територій та ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, своєчасного доведення задач до підлеглих та надання 

донесень; 

якість і повнота відпрацьованих графічних і текстуальних 

документів; ступінь відпрацювання питань взаємодії; 

організація всебічного забезпечення проведення рятувальних та 

інших невідкладних робіт; 
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робота органів управління із забезпечення стійкого і 

безперервного управління підрозділами у різних умовах обстановки; 

дії підрозділів, що залучаються; 

виконання плану дослідження поставлених питань і попередні 

висновки за ними; 

організація матеріально-технічного забезпечення підготовки і 

проведення навчання. 

На розборі навчання можуть розглядатися й інші питання. 

Примірна форма аналізу посередниками дій учасників командно-

штабного навчання органів управління та сил цивільного захисту 

наведена у додатку 2. 

Загальний розбір навчання проводиться на розширеному засіданні 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки відповідного рівня, з 

оформленням відповідного протокольного рішення. Керівник навчання 

робить загальні висновки, в яких визначається ступінь досягнення 

навчальних цілей, спроможність учасників навчання виконувати 

поставлені задачі, нові проблемні питання тактики дій підрозділів, 

визначає рівень підготовки органів управління та сил цивільного 

захисту до виконання завдань за призначенням і ставить їм задачі з 

впровадження позитивного досвіду навчання та усунення виявлених 

недоліків. 

Про проведення навчання та його результати керівництвом 

навчання готується звіт, який подається відповідному органу не пізніше 

15 діб після закінчення командно-штабного навчання. 

Окрім загального розбору керівник навчання проводить частковий 

розбір з керівництвом навчання і посередниками, а також за його 

вказівкою проводять часткові розбори: 

заступник та помічники керівника навчання – з працівниками 

органів управління за напрямками діяльності; 

посередники - з працівниками органів управління (підрозділів), 

що залучалися до навчання. 

За необхідності за рішенням керівника навчання частковий розбір 

може проводитись з територіальним органом ДСНС України. 

Стан готовності територіальної (функціональної) підсистеми 

(її ланки) ЄДС ЦЗ до вирішення завдань цивільного захисту у мирний 

час та в особливий період визначається відповідно до розділу VI 
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Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-

штабних навчань органів управління та сил цивільного захисту, які 

затверджені наказом ДСНС України від 29.01.2014 № 44 (у редакції 

наказу ДСНС України 18.05.2017  № 273).  
 

ВИСНОВКИ 

 

Щороку Навчально-методичним центром цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності Черкаської області забезпечується методичний 

супровід до 6 навчань і тренувань з ланками територіальної підсистеми 

ЄДС ЦЗ, більше 150 спеціальних об’єктових навчань та тренувань з 

питань ЦЗ на суб’єктах господарювання та, з періодичністю раз на 5 

років, командо-штабного навчання територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ. 

Проведення подібних практичних заходів з підготовки населення до дій 

у НС є вагомим важілем впливу на загальний стан готовності субєктів 

забезпечення цивільного захисту регіону до виконання завдань 

цивільного захисту у мирний час та в особливий період і тому 

обумовлює високі вимоги до працівників Центру як фахівців- 

професіоналів. Відповідальне ставлення кожного педпрацівника до 

виконання функції методичного супроводу значно удосконалює якість 

знань, які отримують учасники навчань та тренувань. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ЦЗ – цивільний захист 

ЄДС ЦЗ – єдина державна система цивільного захисту 

Комісія з 

питань ТЕБ та 

НС 

– комісія з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій  

ДСНС – державна служба України з надзвичайних  

ситуацій 

КШН     – командно-штабні навчання органів управління і 

сил    цивільного захисту  
НС     – надзвичайна ситуація 
НХР     – небезпечні хімічні речовини 
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Додатки 

Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Керівник командно-штабного 

 навчання________________ 

 

Примірна форма  

ОСОБИСТОГО ПЛАНУ  

посередника керівника командно-штабного навчання  

органів управління та сил цивільного захисту 

 

Тема навчання:________________________________________. 

Час (тривалість) навчання:   ____________________________. 

Район (місце) проведення навчання: _____________________ . 

Склад учасників навчання: _____________________________ 

_______________________________________________________ 

Тактичний задум навчання: _____________________________ 
________________________________________________ 

Хід проведення командно-штабного навчання 

Час 

Навчальні питання 

(ввідні, практичні 

заходи) та  

час на їх 

відпрацювання 

Дії 

учасників 

навчання 

Дії 

посередників 

Відмітка про 

виконання 

Так 

Ч
ас

тк
о

в
о

 

НІ НП 

Перший етап: "Підготовчі заходи" 

Тривалість етапу: ____ годин (з ___ год. ____ хв. по___ год. ____ хв.) 

        

Другий етап:"Проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань 

цивільного захисту" 

Тривалість етапу: ____ годин (з ___ год. ____ хв. по___ год. ____ хв.) 

        

Третій етап:"Розбір результатів проведення спеціальних об’єктових навчань і 
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Час 

Навчальні питання 

(ввідні, практичні 

заходи) та  

час на їх 

відпрацювання 

Дії 

учасників 

навчання 

Дії 

посередників 

Відмітка про 

виконання 

Так 

Ч
ас

тк
о

в
о

 

НІ НП 

тренувань з питань цивільного захисту " 

Тривалість етапу: ____ годин (з ___ год. ____ хв. по___ год. ____ хв.) 

        

 

Пояснення до позначень, використаних у плані: 

«Так» - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє; 

«Частково» - виконано, дотримано, відповідає, присутнє не у повному 

обсязі або з помилками та недоліками; 

«Ні» - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє; 

«НП» - не перевірялося, не контролювалось.  

Оцінюється рівень відповідності та проставляється позначка «+». 

Примітка: Перелік навчальних питань, порядок їх відпрацювання та дії 

учасників навчання визначаються керівником навчання згідно із 

планом проведення командно-штабного навчання. 
 

Посада                                                                                                (підпис) 

 (ініціали, прізвище) 

"____" ____________ 20___ рік 
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Додаток 2 

ПОГОДЖЕНО 

Начальник штабу керівництва 

командно-штабного навчання 

____________  _____________ 

"___" _______ 20___ р. 
 
 
 

Примірна форма  

АНАЛІЗУ  

посередниками дій учасників командно-штабного навчання 

органів управління та сил цивільного захисту. 

(матеріали для загального розбору командно-штабного навчання) 

 
№ 

з/п 

Питання, які розглядаються Опис дій учасників 

навчання, позитивні 

сторони 

та основні недоліки 

Висновки Пропозиції 

Перший етап: "Підготовчі заходи" 

1.  Ступінь готовності 

учасників навчання до 

проведення КШН 

   

2.  
Ступінь готовності об’єктів 

до проведення КШН 
   

3.  

Ступінь готовності засобів 

цивільного захисту до 

проведення КШН 

   

4.  

Якість і повнота 

відпрацьованих графічних і 

текстуальних документів 
   

5.  

Особливості проведеного 

навчання і вимоги, що 

пред’являлися його 

учасникам 

   

Перший етап: " Приведення органів управління та сил цивільного захисту і різні 

режими функціонування" 

1.  Проведення оповіщення та 

збору керівного та складу 

сил ЦЗ 
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№ 

з/п 

Питання, які розглядаються Опис дій учасників 

навчання, позитивні 

сторони 

та основні недоліки 

Висновки Пропозиції 

2.  Розташування та оснащення 

робочих місць штабу з 

ліквідації наслідків НС 

(пунктів управління), стан 

зв’язку 

   

3.  Знання учасниками 

навчання вихідної 

обстановки, завдань і 

здійснення заходів, 

пов’язаних із підготовкою 

до управління підлеглими 

підрозділами 

   

4.  Організація розвідки, збір і 

узагальнення даних з оцінки 

обстановки 

   

5.  Оцінка та аналіз даних 

обстановки, що склалася, 

з'ясування  завдань, 

правильність проведення 

розрахунків часу, 

підготовки даних та 

пропозицій учасників 

навчання 

   

6.  Рішення керівників, їх 

об’єктивність і своєчасність 

прийняття,  доцільність 

застосування засобів 

захисту та формувань 

(служб) ЦЗ, підготовка 

документів 

   

7.  Заслуховування висновків з 

оцінки обстановки та 

рішення керівників органів 

управління ЦЗ 

   

8.  Постановка завдань 

підлеглим органам 

управління та силам ЦЗ 

   

9.  Узгодженість і організація 

взаємодії в роботі посадових 
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№ 

з/п 

Питання, які розглядаються Опис дій учасників 

навчання, позитивні 

сторони 

та основні недоліки 

Висновки Пропозиції 

осіб органів управління та 

сил ЦЗ 

10.  Функціональна готовність 

до дій за призначенням 

спеціалізованих служб ЦЗ, 

які залучаються до навчання 

   

11.  Функціональна готовність 

до дій за призначенням 

формувань ЦЗ, які 

залучаються до навчання 

   

12.  Підвищення стійкості 

об’єктів економіки, 

зменшення запасів НХР, що 

використовуються у 

виробничих процесах 

   

13.  Готовність захисних споруд 

до укриття населення 

   

14.  Готовність евакуаційних 

органів 

   

15.  Організація  роботи 

евакуаційних комісій 

   

16.  Організація роботи  комісій  

з  питань  ТЕБ  та  НС 

   

17.  Організація роботи  комісій 

з ліквідації наслідків НС 

   

18.  Робота органів управління 

щодо підготовки даних, 

розрахунків і пропозицій 

для прийняття рішень, 

планування проведення 

робіт із захисту населення і 

територій та ліквідації 

наслідків НС, своєчасного 

надання донесень 

   

19.  Якість і повнота 

відпрацьованих 

картографічних і 

текстуальних документів 
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№ 

з/п 

Питання, які розглядаються Опис дій учасників 

навчання, позитивні 

сторони 

та основні недоліки 

Висновки Пропозиції 

Другий етап:"Виконання практичних заходів щодо управління  

підпорядкованими силами і засобами  

при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" 

1. Планування виконання 

заходів із захисту 

населення і територій, 

рятувальних та інших 

невідкладних робіт 

   

2. Планування і здійснення 

переміщення сил та засобів 

до районів навчання 

   

3. Розгортання пунктів 

управління, організації 

зв’язку, охорони, 

комендантської служби  

   

4. Організація розвідки, збір і 

узагальнення даних з 

оцінки обстановки 

   

5. Робота органів управління 

щодо підготовки даних, 

розрахунків і пропозицій 

для прийняття рішень, 

планування проведення 

робіт із захисту населення і 

територій та ліквідації 

наслідків НС 

   

6. Своєчасність та 

об’єктивність прийняття 

рішення керівниками 

органів управління,  

доцільність застосування 

засобів захисту та сил ЦЗ 

   

7. Своєчасність доведення 

задач до підлеглих та 

надання донесень 

   

8. Ступінь відпрацювання 

питань взаємодії органів 

управління та сил ЦЗ 
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№ 

з/п 

Питання, які розглядаються Опис дій учасників 

навчання, позитивні 

сторони 

та основні недоліки 

Висновки Пропозиції 

9. Робота органів управління 

із забезпечення стійкого і 

безперервного управління 

підрозділами у різних 

умовах обстановки, 

реагування на зміни в ній, 

уміння оперативно збирати 

та аналізувати дані 

обстановки, стисло 

викладати висновки з неї, 

швидко розробляти 

документи, приймати 

(уточнювати) рішення,  

чітко доводити завдання до 

підлеглих і здійснювати 

контроль за їх виконанням 

   

10. Злагодженість у роботі усіх 

посадових осіб, пунктів 

управління та центрів 

управління в надзвичайних 

ситуаціях в умовах 

нарощування обстановки та 

розіграшу дій на навчанні 

   

11. Дії за призначенням 

спеціалізованих служб ЦЗ, 

які залучаються до 

навчання 

   

12. Дії за призначенням 

формувань ЦЗ, які 

залучаються до навчання 

   

13. Проведення укриття 

населення, працівників 

суб’єктів господарювання у 

захисних спорудах ЦЗ 

   

14. Проведення заходів з 

евакуації, робота  

тимчасових органів з 

питань евакуації 
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№ 

з/п 

Питання, які розглядаються Опис дій учасників 

навчання, позитивні 

сторони 

та основні недоліки 

Висновки Пропозиції 

15. Виконання заходів 

інженерного захисту 

територій 

   

16. Виконання заходів 

радіаційного і хімічного 

захисту населення і 

територій 

   

17. Проведення заходів 

медичного захисту, 

забезпечення санітарного та 

епідеміологічного 

благополуччя населення 

   

18. Проведення заходів 

біологічного захисту 

населення, тварин і рослин 

   

19. Проведення заходів 

психологічного захисту 

населення 

   

20. Робота  комісій  з  питань  

ТЕБ  та  НС 

   

21. Робота  комісій з ліквідації 

наслідків НС 

   

22. Організація всебічного 

забезпечення проведення 

рятувальних та інших 

невідкладних робіт 

   

23. Якість і повнота 

відпрацьованих 

картографічних і 

текстуальних документів 

   

 

Примітка: Перелік питань визначається керівником навчання згідно із 

планом проведення командно-штабного навчання. 

 

Посада 

(ініціали, прізвище)                                                       (підпис)                                                                             

"____" ____________ 20___ рік 


