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Гр. 32 «Захист України» 

Урок 60 «Укриття людей у сховищах, захист та евакуація населення». 

Мета уроку:  

здобуття знань про укриття, що застосовуються для укриття людей; 

 

напрацювання навичок дій при оголошенні евакуації. 

 

Хід уроку: 

Укриття людей від впливу небезпечних факторів, що виникають 

унаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів 

здійснюється в захисні споруди цивільного захисту (ЦЗ) — інженерні 

споруди, призначені для захисту населення.  

До захисних споруд належать: 1) сховище — герметична споруда для 

захисту людей, у якій протягом певного часу створюються умови, що 

виключають вплив на них небезпечних факторів, які виникають внаслідок НС, 

воєнних (бойових) дій та терористичних актів; 2) протирадіаційне укриття — 

негерметична споруда для захисту людей, у якій створюються умови, що 

виключають вплив на них іонізуючого опромінення в разі радіоактивного 

забруднення місцевості; 3) швидкоспоруджувана захисна споруда ЦЗ — 

захисна споруда, яку зводять із спеціальних конструкцій максимально швидко 

для захисту людей від дії засобів ураження в особливий період. 

Для захисту людей від небезпечних факторів, що виникають внаслідок 

надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий 

період також використовуються споруди подвійного призначення та 

найпростіші укриття.  

Споруда подвійного призначення — це наземна або підземна споруда, 

що може бути використана за основним функціональним призначенням і для 

захисту населення, наприклад метрополітен, гірничі (шахтні) виробки. До 

сховищ належать споруди, що забезпечують надійний захист людей від 

факторів ураження усіх НС, зокрема й від найбільш небезпечних: проникаючої 

радіації, бойових отруйних речовин і бактеріальних засобів, від високих 

температур і шкідливих газів, від обвалів і уламків руйнувань.  

Сховища споруджують у місцях найбільшого скупчення людей. Люди 

можуть перебувати в сховищах протягом тривалого часу; навіть у завалених 

сховищах безпечно протягом кількох діб. Надійність захисту в сховищах 



досягається завдяки підвищеній міцності огороджувальних конструкцій, а 

також завдяки санітарно-гігієнічних умовам, що забезпечують нормальну 

життєдіяльність людей. Найпоширеніші вбудовані сховища, які, зазвичай, 

розміщені в підвальних приміщеннях і цокольних поверхах виробничих, 

громадських чи житлових будівель. Можливе також будівництво сховищ як 

окремо розташованих споруд. 

Такі сховища повністю або частково заглиблені й обсипані зверху і з 

боків ґрунтом. До них можуть бути під’єднані підземні переходи і галереї. За 

місткістю сховища поділяються на малі (до 150 осіб), середні (150–450 осіб) і 

великі (понад 450 осіб).  

Приміщення, призначене для розміщення населення, розраховане на 

певну кількість осіб: на одну людину передбачено не менш як 0,5 м2 площі 

підлоги і 1,5 м3 внутрішнього об’єму. Основне приміщення сховища 

складається з відсіків для 50–75 осіб. У  1,8 м. 0,45 м, а для лежання — 0,55 

відсіках обладнують двоярусні нари-лавки для сидіння та лежаки. Місця для 

сидіння влаштовують розміром 0,45  Для того щоб у приміщення не потрапляло 

повітря, заражене радіоактивними, отруйними і бактеріальними речовинами, їх 

герметизують. Слід подбати про максимальну щільність стін і перекриття, а 

також відповідне обладнання входів і технологічних отворів. 

Фільтровентиляційний агрегат забезпечує вентиляцію приміщень 

сховища й очищення зовнішнього повітря від радіоактивних, отруйних і 

бактеріальних засобів . Він може працювати у двох режимах: чистої вентиляції 

і фільтровентиляції. У першому режимі повітря очищується від 

грубодисперсного радіоактивного пилу (у протипиловому фільтрі), а у другому 

— від радіоактивних речовин, а також від отруйних речовин і бактеріальних 

засобів (у фільтрах-поглиначах). Кількість зовнішнього повітря, що надходить 

у сховище режимом чистої вентиляції на одну людину, становить від 2 до 8 м 3 

/год. Подачу повітря здійснюють повітропроводами за допомогою вентилятора. 

У разі розташування сховища поблизу місць, де можливі сильні пожежі або 

загазованість сильнодіючими отруйними речовинами, може бути передбачено 

режим повної ізоляції приміщень з регенерацією повітря в них. Якщо сховище 

загерметизоване надійно, то після зачинення дверей, віконниць і запуску 

фільтровентиляційного агрегата тиск повітря всередині сховища стає вищим за 

атмосферний (утворюється так званий підпор). 

Сховище має зазвичай не менше двох входів, розташованих протилежно. 

Кожен вхід обладнаний захисними герметичними зовнішніми та внутрішніми 

дверима, між ними — тамбур. У вбудованому сховищі, крім того, має бути 



аварійний вихід. Системи енерговодопостачання, опалювання та каналізації 

сховищ пов’язані з відповідними зовнішніми мережами.  

На випадок їх ушкодження в сховищі мають бути переносні 

електроліхтарі, резервуари для зберігання аварійного запасу води, а також 

місткості для збирання нечистот. Опалювання надходить від загальної 

опалювальної мережі. Крім того, у приміщеннях сховища повинні бути 

комплект засобів для ведення розвідки (прилади радіаційної та хімічної 

розвідки, дозиметричні прилади), захисний одяг, засоби для гасіння пожежі, 

аварійний запас інструментів, засоби аварійного освітлення, запас 

продовольства і води на дві й більше доби на кожну людину.  

Протирадіаційні укриття (ПРУ). Ступінь радіоактивного забруднення 

місцевості, який виникає після аварії на АЕС або наземного вибуху ядерного 

боєприпасу, різко знижується протягом кількох перших діб і поступово 

доходить до безпечних для людини значень. У цей час люди, щоб уникнути 

ураження, мають перебувати в протирадіаційних укриттях (ПРУ) — 

негерметичних захисних спорудах, де рівень радіації значно нижчий, ніж на 

відкритій місцевості. Захисні властивості ПРУ оцінюють коефіцієнтом захисту, 

який показує, у скільки разів рівень радіації на відкритій місцевості на висоті 1 

м вищий від рівня радіації в укритті.  

Іншими словами, коефіцієнт захисту показує, у скільки разів ПРУ 

послаблює дію радіації, а також і дозу опромінення людей. Протирадіаційними 

укриттями вважають підвальні приміщення будівель і споруд.  

Підвали в дерев’яних будинках послаблюють радіацію у 7–12 разів, у 

кам’яних будівлях — у 200–300 разів, а середня частина підвалу кам’яної 

будівлі на кілька поверхів — у 500–1000 разів. У сільській місцевості 

використовують під ПРУ погреби (льохи), що перебувають в особистому 

користуванні. 

 Найпростіші укриття — це фортифікаційні споруди, цокольні або 

підвальні приміщення, що знижують комбіноване ураження людей від 

небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження 

в особливий період. Вони повинні бути достатньо міцні, збудовані з 

вогнебезпечних матеріалів і не мати транзитних комунікацій (трубопроводів 

опалення та водопостачання, кабелів високої напруги тощо).  

Необхідно пам’ятати, що найпростіші укриття здебільшого розглядають 

як проміжну ланку захисту населення. Усе населення повинно мати можливість 

укриватися в надійніших спорудах — у сховищах і протирадіаційних укриттях. 

Ефективність захисту людей від радіаційної та хімічної небезпеки залежить не 



лише від технічної справності й готовності до приймання людей у захисних 

спорудах, обладнаних складним устаткуванням, але й від підготовки населення 

до використання захисних споруд за різних умов, що склалася, коли кожен має 

вміти знайти правильне рішення для захисту свого життя та здоров’я.  

Час перебування населення в захисних спорудах визначають штаби ЦЗ 

об’єктів господарського комплексу. Вони встановлюють, крім того, порядок дій 

і правила поведінки населення під час виходу зі сховищ і укриттів. Правила 

перебування в захисних спорудах. Укриття в захисних спорудах і перебування в 

них здійснюють за командою штабів ЦЗ.  

Як правило, люди розміщуються групами за місцем роботи або 

проживання. Кожному надають місце для розміщення його індивідуальних 

засобів захисту та інших необхідних речей. Для літніх і хворих осіб, а також 

дітей виділяють місце поблизу вентиляційних труб. Заборонено заводити в 

сховище тварин, заносити легкозаймисті, вибухонебезпечні та громіздкі речі. У 

захисних спорудах треба діяти організовано, без потреби не ходити, виконувати 

вказівки чергового персоналу. За необхідності, допомагати хворим і 

потерпілим. Виходити зі сховища дозволено тільки за командою 

уповноважених осіб. 

Медичний захист і забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення передбачає: 1) надання медичної допомоги 

постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій, проведення їх медико-

психологічної реабілітації; медична допомога населенню забезпечується 

службою медицини катастроф; 2) планування і використання сил та засобів 

закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності; 3) своєчасне 

застосування профілактичних медичних препаратів та своєчасне проведення 

санітарно-протиепідемічних заходів; 4) контроль за якістю та безпекою 

харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води та джерелами 

водопостачання; 5) завчасне створення і підготовку спеціальних медичних 

формувань; 6) формування в умовах НС необхідної кількості додаткових 

тимчасових мобільних медичних підрозділів або залучення додаткових закладів 

охорони здоров’я; 7) накопичення медичного та спеціального майна і техніки; 

8) підготовку та перепідготовку медичних працівників з надання екстреної 

медичної допомоги; 9) навчання населення способам надання домедичної 

допомоги та правилам дотримання особистої гігієни; 10) здійснення заходів з 

метою недопущення негативного впливу на здоров’я населення шкідливих 

факторів навколишнього природного середовища та наслідків надзвичайних 

ситуацій, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворювань; 

11) проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища, 

санітарногігієнічної та епідемічної ситуації; 12) санітарну охорону територій та 



суб’єктів господарювання в зоні надзвичайної ситуації; 13) здійснення інших 

заходів, пов’язаних з медичним захистом населення, залежно від ситуації, що 

склалася. Радіаційний і хімічний захист населення і територій передбачає: 1) 

виявлення та оцінку радіаційної і хімічної обстановки; 2) організацію та 

здійснення дозиметричного й хімічного контролю; 3) розроблення та 

впровадження типових режимів радіаційного захисту; 4) використання засобів 

колективного захисту; 5) використання засобів індивідуального захисту, 

приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного й хімічного 

контролю аварійно-рятувальними службами, формуваннями та 

спеціалізованими службами цивільного захисту, які беруть участь у проведенні 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасінні пожеж в осередках 

ураження радіаційно й хімічно небезпечних об’єктів та населення, яке 

проживає в зонах небезпечного забруднення; 6) проведення йодної 

профілактики рятувальників, залучених до ліквідації радіаційної аварії, 

персоналу радіаційно небезпечних об’єктів та населення, яке проживає в зонах 

можливого забруднення, радіоактивними ізотопами йоду з метою запобігання 

опроміненню щитоподібної залози; 7) надання населенню можливості 

придбання в особисте користування засобів індивідуального захисту, приладів 

дозиметричного та хімічного контролю; 8) проведення санітарної обробки 

населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту; 9) розроблення 

загальних критеріїв, методів та методик спостережень щодо оцінки радіаційної 

й хімічної обстановки; 10) інші заходи радіаційного й хімічного захисту 

залежно від ситуації, що склалася.  

Евакуація — організоване виведення чи вивезення із зони надзвичайної 

ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза його 

життю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо 

виникає загроза їх пошкодження або знищення; Евакуацію проводять на 

державному, регіональному, місцевому або об’єктовому рівні.  

Залежно від особливостей надзвичайної ситуації розрізняють такі види 

евакуації: а) обов’язкова; б) загальна або часткова; в) тимчасова або 

безповоротна.  

Рішення про проведення евакуації приймають: • на державному рівні — 

Кабінет Міністрів України; • на регіональному рівні — обласні та міські 

державні адміністрації; • на місцевому рівні — районні, відповідні органи 

місцевого самоврядування; • на об’єктовому рівні — керівники суб’єктів 

господарювання.  

Обов’язкову евакуацію населення проводять у разі виникнення загрози: 1) 

аварій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин; 2) 



катастрофічного затоплення місцевості; 3) масових лісових і торф’яних пожеж, 

землетрусів, зсувів, інших геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів; 4) 

збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони, які 

визначаються Міністерством оборони України на особливий період). Загальну 

евакуацію проводять для всіх категорій населення із зон: 1) можливого 

радіоактивного та хімічного забруднення; 2) катастрофічного затоплення 

місцевості з чотиригодинним добіганням проривної хвилі під час руйнування 

гідротехнічних споруд. Часткову евакуацію проводять для вивезення категорій 

населення, які за віком чи станом здоров’я у разі виникнення надзвичайної 

ситуації не здатні самостійно вжити заходів щодо збереження свого життя або 

здоров’я, а також осіб, які, відповідно до законодавства, доглядають 

(обслуговують) таких осіб. 

 Евакуація відбувається шляхом: 1) утворення регіональних, місцевих та 

об’єктових органів з евакуації; 2) планування евакуації; 3) визначення 

безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення та 

майна; 4) організації оповіщення керівників суб’єктів господарювання і 

населення про початок евакуації; 5) організації управління евакуацією; 6) 

життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях їх безпечного 

розміщення; 7) навчання населення діям під час проведення евакуації. У разі 

виникнення загрози життю або здоров’ю громадянам України на території 

іноземних держав відповідні центральні органи виконавчої влади проводять 

їхню евакуацію.  

Евакуацію матеріальних і культурних цінностей організовують у разі 

загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, які можуть заподіяти шкоду, за 

умови, що є достатньо часу на її проведення.  

Підготовка та проведення евакуації населення з небезпечних районів. 

Евакуаційні органи здійснюють планування евакуації, підготовку населення до 

евакуаційних заходів, контроль за підготовкою та розподілом усіх видів 

транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень, визначення 

станцій, портів для посадки (висадки) населення, визначення маршрутів руху 

населення пішки, практичне проведення евакуації, приймання евакуйованого 

населення та ведення його обліку за об’єктами, а також контроль за 

розміщенням і життєзабезпеченням. Збірні евакуаційні пункти призначені для 

збору і реєстрації населення, яке підлягає евакуації, формування піших і 

транспортних колон та ешелонів, а також забезпечення відправлення їх на 

пункти посадки на транспортні засоби та вихідні пункти руху пішки. Кожний 

збірний евакуаційний пункт має свій номер і за кожним з них закріплюють 

певну кількість об’єктів. 



 Порядок проведення евакуації. З отриманням рішення (сигналу) про 

проведення евакуації евакуаційні органи уточнюють завдання керівникам 

об’єктів щодо проведення евакуаційних заходів, контролюють стан оповіщення 

населення, його збору, формування колон (через начальників маршрутів), 

забезпечують переміщення їх до пунктів евакуації, а також разом з 

транспортними службами — готовність транспортних засобів до перевезень, 

уточнюють порядок їх використання, підтримують постійний зв’язок з 

начальниками маршрутів та з органами виконавчої влади безпечних районів, 

інформують їх про хід евакуації. Для здійснення зазначених заходів залучають 

весь наявний транспорт, що є на відповідній адміністративній території . 

На межі зони забруднення в проміжному пункті евакуації здійснюють 

розгортання пунктів спеціальної обробки населення, знезараження одягу і 

транспортних засобів, дозиметричного контролю та пересадку евакуйованого 

населення з транспортного засобу, який рухався забрудненою місцевістю, на 

незабруднений транспортний засіб.  

Евакуйовані громадяни повинні мати при собі: • паспорт; • військовий 

квиток; • документ про освіту; • трудову книжку або пенсійне посвідчення; • 

свідоцтво про народження; • гроші та цінності; • продукти харчування і воду на 

3 доби; • постільну білизну; • необхідний одяг і взуття загальною масою не 

більш як 50 кг на кожного члена сім’ї. Дітям дошкільного віку вкладають у 

кишеню або пришивають до одягу записку, де зазначають прізвище, ім’я та по 

батькові, домашню адресу, а також ім’я та по батькові матері й батька. Усі 

громадяни під час проведення евакуаційних заходів повинні бути 

дисциплінованими, мають дотримувати порядку, витримки та виконувати 

розпорядження органів управління з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення. Після прибуття на місце призначення кожному 

громадянину необхідно пройти реєстрацію в евакуаційній комісії й оселитися 

за вказаною адресою. 

Контрольні запитання: 

1. Для чого призначені захисні споруди? Охарактеризуйте їх 

класифікацію. Від яких факторів ураження захищають сховища і як вони 

обладнуються?  

2. Що таке протирадіаційні укриття? Наведіть приклади. Які в них захисні 

властивості?  

3. Якими бувають найпростіші укриття? Від чого вони захищають?  Які 

правила перебування в захисних спорудах?  



4. Що таке евакуація, які її види вам відомі? У разі виникнення яких 

загроз організовують обов’язкову евакуацію населення?  

5. Коли проводять загальну й часткову евакуацію?  

 

Домашнє завдання: вивчити та законспектувати викладений матеріал, бути 

готовим відповісти на контрольні питання. 

Література: § 28 підручнику «Захист Вітчизни». Рівень стандарту: підручник 

для 11 класу закладів загальної середньої освіти/А.А. Гудима, К.О.Пашко, 

І.М.Герасимов, М.М.Фука, Ю.П.Щирба. – Тернопіль: Астон, 2019.  

Для надсилання фотоконспектів прошу використовувати Viber 

+380934687823 або e-mail: gypz42@gmail.com. До фото конспектів 

прошу додавати фото обкладинки зошиту для конспектування з 

прізвищем та номером групи. 
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