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Тема: Порядок дій в умовах особливого періоду, під час артилерійського 

обстрілу у натовпі, у разі виявлення підозрілого предмету. Надання екстреної 

психологічної допомоги (самодопомоги) при перебуванні в екстрених 

ситуаціях. 

Матеріал до уроку 

Дії в особливий (воєнний) період. Особливий період — це період 

функціонування національної економіки, органів державної влади, інших 

державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних сил України, 

інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і 

організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного 

обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 

України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім 

цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації 

чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях 

та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після 

закінчення бойових дій. 

В особливий період єдина державна система цивільного захисту функціонує 

відповідно до Кодексу цивільного захисту та з урахуванням особливостей, що 

визначаються згідно з вимогами Законів України «Про правовий режим 

воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також 

інших нормативно-правових актів. 

Метою введення особливого періоду є створення умов для здійснення 

органами державної влади, військовим командуванням, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями наданих їм 

повноважень у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній 

незалежності України, її територіальній цілісності. 



Якщо покинути зону ведення бойових дій неможливо, то потрібно: 

 вивісити на будинку плакат «Тут живуть мирні люди»; 

 зробити запас продуктів харчування і води; 

 за можливості, обладнати укриття в підвалі, захистити його мішками з 

піском, передбачити наявність аварійного виходу; 

 за наявності земельної ділянки обладнати укриття на такій відстані від 

будинку, яка більша за його висоту; 

 уточнити місце, де може бути надана медична допомога; 

 якщо розпочалася перестрілка, лягти на підлогу під вікно або у ванній 

кімнаті; 

 по квартирі пересуватися повзком. 

Не можна: • підходити до вікон, якщо лунають постріли; • спостерігати 

за ходом бойових дій; • стояти чи перебігати під обстрілом; • конфліктувати з 

озброєними людьми; • носити армійську форму або камуфльований одяг; • 

демонструвати зброю або предмети, схожі на неї; • підбирати покинуті зброю 

та боєприпаси. 

З метою запобігання надзвичайним ситуаціям під час проведення масових 

заходів рекомендують об'єднати колег, друзів, знайомих, які беруть участь у 

масових заходах, у так звані «групи порятунку». Основне їхнє завдання — 

своєчасне і оперативне реагування на раптові запити присутніх і недопущення 

панічних настроїв. 

Виявлення підозрілого предмета. Підозрілі предмети та речі — це 

сумки, пакети, згортки, портфелі, картонні коробки, упаковки цигарок, 

приймачі, мобільні телефони, іграшки тощо, у яких можуть бути замасковані 

вибухові пристрої або в які може бути закладена вибухівка. 



 Якщо виявлено будь-де підозрілий предмет, то: 

 не чіпайте, не відкривайте та не переміщуйте його; 

 зафіксуйте час його виявлення; 

 не використовуйте мобільні телефони та засоби радіозв'язку; 

 обов'язково дочекайтеся прибуття оперативно-слідчої групи, фахівців 

МВС і ДСНС та вкажіть місце розташування підозрілого предмета; 

 простежте, щоб люди відійшли на безпечну відстань від знахідки. 

Якщо знайдено підозрілий предмет, який може виявитися вибуховим 

пристроєм, або боєприпаси, безпечними відстанями слід вважати такі 

рекомендовані зони евакуації та оточення. 

 

Підозріла знахідка: вибуховий пристрій або 

боєприпаси 

Зони евакуації й 

оточення 

Граната РГД-5 Не менше 50 м 

Граната Ф-1 Не менше 300 м 

Тротилова шашка масою 200 г 50 м 

Тротилова шашка масою 400 г 75 м 

Пивна банка місткістю 0,33 л 60 м 

Міна МОН-50 75 м 

Валіза (кейс) 230 м 

Дорожня валіза 350 м 

Автомобіль типу «Жигулі» 500 м 

Автомобіль типу «Волга» 600 м 



Мікроавтобус 900 м 

Вантажна автомашина (фургон) 1250 м 

 

Домашнє завдання: написати конспект та дати письмово відповіді 

на питання Що таке особливий період? Якими будуть ваші дії в разі 

виявлення підозрілого предмета? 

За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


