НАВЧАЛЬНІ ВІДЕОФІЛЬМИ ЗІ СЛУЖБОВОЇ ПІДГОТОВКИ З ПОСИЛАННЯМ НА ІНТЕРНЕТ
Назва
навчальних відеофільмів

І. Організація управління та
взаємодії під час НС

Назва частин
навчальних відеофільмів

Посилання на навчальний відеофільм
в мережі Інтернет для використання в
системі службової підготовки

1. Основи організації управління під час загрози виникнення НС та
ліквідації їх наслідків
https://czu.dsns.gov.ua/files/2021/11/30/CZU%20DSNS
2. Пересувні пункти управління
%20PPU%20.mp4

IІ. Порядок дій під час
ліквідації наслідків НС та
небезпечних подій

3. Організація зв’язку під час ліквідації наслідків НС
4.Порядок організації взаємодії органів управління та підрозділів
ОРС ЦЗ з іншими силами цивільного захисту
1. Організація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт https://youtu.be/evnSpVQnNNw
2. Загальний порядок дій керівника органу управління (підрозділу) https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Y11yf7Qk3
KGfO7uGD4K22WfALGI2JtrS
ОРС ЦЗ під час організації і проведення АРІНР
3. Особливості дій підрозділів ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків
НС (небезпечних подій), пов’язаних із повінню (паводком,
катастрофічним затопленням)
4. Особливості дій підрозділів ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків
НС (небезпечних подій), пов’язаних з ураганом, буревієм
5. Особливості дій підрозділів ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків
НС (небезпечних подій), пов’язаних із землетрусом
6. Дії підрозділів ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків НС https://www.youtube.com/watch?v=EDcqJtLCTG8
(небезпечних подій), пов’язаних із зсувом, селем
7. Особливості дій підрозділів ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків
НС (небезпечних подій) унаслідок вибуху
8. Особливості дій підрозділів ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків https://youtu.be/TswRgcf1nD0
аварій на хімічно небезпечних об’єктах
9. Особливості дій підрозділів ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків https://youtu.be/mdW_W7qZw14
аварій на радіаційно небезпечних об’єктах
https://www.youtube.com/watch?v=5tw9MlBJXLU
10. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю
11. Особливості дій підрозділів ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків https://www.youtube.com/watch?v=2X725Ij3fAM
НС або небезпечних подій на водному об’єкті
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Назва
навчальних відеофільмів

ІІІ. Переміщення та розташування
на місці проведення АРІНР
ІV. Забезпечення дій під час
ліквідації НС (подій), пожеж
та їх наслідків

Назва частин
навчальних відеофільмів

Посилання на навчальний відеофільм
в мережі Інтернет для використання в
системі службової підготовки
та https://drive.google.com/file/d/1NvjgPMl8aGtvVhmOC8_kJs-T6DsqVWr/view?usp=sharing

12. Особливості дій підрозділів ОРС ЦЗ під час організації
проведення демеркуризації
13. Особливості дій підрозділів ОРС ЦЗ під час організації та https://drive.google.com/file/d/1dJTOMgDoCn5wbd58
UqcMYYblSwOSXJC7/view?usp=sharing
проведення спеціального та санітарного оброблення
14. Особливості дій підрозділів ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків https://youtu.be/INeDK3XWlMM
НС (небезпечних подій), пов’язаних з ДТП
15. Особливості дій підрозділів ОРС ЦЗ під час ліквідації наслідків
НС (небезпечної події) в метрополітені
16. АРІНР на висотних об’єктах житлового та промислового https://www.youtube.com/watch?v=i8WY6mEwoIk&fe
ature=youtu.be
призначення
17.Особливості дій підрозділів ОРС ЦЗ під час проведення АРІНР https://www.youtube.com/watch?v=FgmtB8BjM2c
у замкнутих просторах
18. Дії підрозділів ОРС ЦЗ під час проведення пошуково- https://drive.google.com/file/d/19k9QTeNYdRgnLbgG
H601RJJhvMQ1meGn/view?usp=sharing
рятувальних робіт з використанням службових собак
19. Дії підрозділів ОРС ЦЗ під час утворення транспортних заторів https://www.youtube.com/watch?v=bk9PQkBuA7g
на автошляхах унаслідок снігових заметів
20. Застосування вибухових технологій під час проведення АРІНР https://youtu.be/xw9QqHn00vI
21.Організація та порядок проведення пошуково-рятувальних робіт
в гірській місцевості, лісових масивах, спелеологічних об’єктах
(печерах)
1. Марш – Частина 1
2. Перевезення підрозділів ОРС ЦЗ ‒ Частина 2
3. Розташування підрозділів ОРС ЦЗ у районі зосередження
1. Основні види забезпечення дій у зоні НС (інженерне, РХБ https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Y11yf7Qk3
захист, гідрометеорологічне, психологічне, технічне, матеріальне, KGfO7uGD4K22WfALGI2JtrS
медичне)
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Y11yf7Qk3
2. Розвідка в районі НС
KGfO7uGD4K22WfALGI2JtrS

V. Організація гасіння пожеж

1. Оперативні дії та основні завдання органів управління та

3
Назва
навчальних відеофільмів

Назва частин
навчальних відеофільмів

Посилання на навчальний відеофільм
в мережі Інтернет для використання в
системі службової підготовки

підрозділів під час проведення пожежно-рятувальних робіт
2. Збір і виїзд за сигналом «Тривога» та прямування до місця
виклику
3. Розвідка пожежі
https://tr.dsns.gov.ua/ua/Videofilmi-videoroliki-dlya4. Рятування людей на пожежі
5. Оперативне розгортання сил та засобів
6. Гасіння пожеж
7. Згортання сил і засобів та повернення до місця
дислокації
8. Управління силами та засобами під час гасіння пожежі
9. Керівник гасіння пожежі
10. Штаб на пожежі
11. Тил на пожежі

vikoristannya-v-osvitnomu-procesi.html
https://tr.dsns.gov.ua/ua/Videofilmi-videoroliki-dlyavikoristannya-v-osvitnomu-procesi.html
https://tr.dsns.gov.ua/ua/Videofilmi-videoroliki-dlyavikoristannya-v-osvitnomu-procesi.html
постійної https://tr.dsns.gov.ua/ua/Videofilmi-videoroliki-dlyavikoristannya-v-osvitnomu-procesi.html
https://www.youtube.com/watch?v=jdhsnKObv84&feat
ure=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=tPgAQWCtvco
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=k
AlpFCqQtdA&feature=emb_logo

12. Оперативні дільниці на пожежі
https://www.youtube.com/watch?v=9snZsepPwug
13. Організація зв’язку на пожежі
https://www.youtube.com/watch?v=pSja3FX7XQc
14. Основні заходи безпеки праці на пожежі
15. Обов’язки диспетчера (радіотелефоніста) під час гасіння https://www.youtube.com/watch?v=8VjY7SCr0JQ
пожежі
16. Обов’язки пожежного-рятувальника (старшого пожежного- https://www.youtube.com/watch?v=1A6HtMRRB6c
рятувальника) під час гасіння пожежі
17. Обов’язки водія (командира відділення - водія) під час гасіння https://www.youtube.com/watch?v=xTkD1mqkaDk
пожежі
https://www.youtube.com/watch?v=-lS866kClKI
18. Обов’язки командира відділення під час гасіння пожежі
19. Обов’язки начальника караулу під час гасіння пожежі
20. Ідентифікація оперативного складу на пожежі та умовні https://www.youtube.com/watch?v=jv8Ex4FVO2E
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VІ. Особливості оперативних
дій під час гасіння пожеж

Назва частин
навчальних відеофільмів

Посилання на навчальний відеофільм
в мережі Інтернет для використання в
системі службової підготовки

графічні позначення
https://www.youtube.com/watch?v=tX8C41UJaPU
1. Гасіння пожеж в умовах низьких температур
2. Гасіння пожежі в умовах сильного вітру
3. Гасіння пожеж за недостатнього водопостачання
4. Гасіння пожеж на об’єктах з наявністю вибухових речовин https://www.youtube.com/watch?v=Hlom1McdW94
(арсеналах та складах боєприпасів)
5. Гасіння пожеж на об’єктах із наявністю піротехнічних виробів
6. Гасіння пожеж на об’єктах з наявністю небезпечних хімічних https://youtu.be/B5ekBp89CRQ
речовин
7. Гасіння пожеж на об’єктах з наявністю радіоактивних речовин і
матеріалів, а також в зонах радіоактивного забруднення
8. Гасіння пожеж на території зони відчуження та зони
безумовного (обов’язкового) відселення
9. Гасіння пожеж у будинках і спорудах, в адміністративно-офісних
приміщеннях
10. Гасіння пожеж у будівлях підвищеної поверховості та висотних
будинках
11. Гасіння пожеж у будівлях з металевих конструкцій і горючим
утеплювачем
https://youtu.be/5eORy56iG7A
12. Гасіння пожеж на покрівлях великої площі
13. Гасіння пожеж у дерев’яних будівлях V ступеня вогнестійкості https://www.youtube.com/watch?v=U4fpG0Scn5Y
14. Гасіння пожеж на об’єктах охорони здоров’я, у дошкільних та
навчальних закладах
15. Гасіння пожеж у культурно-видовищних закладах
16. Гасіння пожеж на об’єктах енергетики та в приміщеннях з https://www.youtube.com/watch?v=1Jy1ysiLEa8&list=
PLyFffdf7X4fxXZA3U4aWpjq7KRkc2WpUm&index=
електроустановками
3&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%A3%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%
BD%D0%BD%D1%8F
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навчальних відеофільмів

17.
Гасіння пожеж
машинобудування

на

підприємствах

металургії

Посилання на навчальний відеофільм
в мережі Інтернет для використання в
системі службової підготовки
та https://www.youtube.com/watch?v=6wCr0mV5G6I&lis
t=PLyFffdf7X4fxXZA3U4aWpjq7KRkc2WpUm&inde
x=5&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0
%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%A3%D0%B
F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D
0%BD%D0%BD%D1%8F

18. Гасіння пожеж у кабельних тунелях
19. Гасіння пожеж на об’єктах текстильного виробництва
20. Гасіння пожеж у холодильниках
https://www.youtube.com/watch?v=CeKs9WqvWp0
21. Гасіння пожеж у торгових і складських приміщеннях
22. Гасіння пожеж на об’єктах, розташованих під землею
23. Гасіння пожеж на деревообробних підприємствах та об’єктах https://youtu.be/eCB7E94E4gI
целюлозно-паперового виробництва
24. Гасіння пожеж на елеваторах, млинах і комбікормових заводах https://youtu.be/63hAbws-gYI
25. Гасіння пожеж у резервуарних парках для зберігання
легкозаймистих і горючих рідин та зріджених вуглеводнів
26. Гасіння газових і нафтових фонтанів
27. Гасіння пожеж на газо-, нафто-, продуктопроводах
28. Гасіння пожеж на хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних https://youtu.be/ZNmXYENa3LM
підприємствах
29. Гасіння пожеж у спиртосховищах
30. Гасіння пожеж на новобудовах і об’єктах, що реконструюються https://www.youtube.com/watch?v=tf_d6FDRRVM
31. Гасіння пожеж на рухомому складі залізничного транспорту, на https://youtu.be/8nCB6cIqRRc
товарних і сортувальних станціях
32. Гасіння пожеж у наземних і підземних спорудах метрополітену
33. Гасіння пожеж на повітряних суднах
34. Гасіння пожеж на об’єктах, що знаходяться на воді, на суднах у
портах, доках і затонах
35. Гасіння пожеж на автотранспортних підприємствах, у гаражах https://www.youtube.com/watch?v=EvNOmgMm3w&list=PLyFffdf7X4fxXZA3U4aWpjq7KRkc2W
– Частина 1
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Посилання на навчальний відеофільм
в мережі Інтернет для використання в
системі службової підготовки
pUm&index=2&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0
%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%A
3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D
1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
35. Гасіння пожеж у тролейбусних і трамвайних парках https://www.youtube.com/watch?v=d8bhsQ_gZbE&ab_
channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0
‒ Частина 2
%B2%D0%BD%D0%B5%D0%A3%D0%BF%D1%80
%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0
%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=WcT7WWedqcs
36. Гасіння пожеж на автотракторній техніці
https://www.youtube.com/watch?v=-FB3hQhYcf4
37. Гасіння пожеж в автомобілях з газобалонним обладнанням
Назва частин
навчальних відеофільмів

38. Гасіння пожеж у тунелях теплотрас
https://www.youtube.com/watch?v=bMDThQQIihA
39. Гасіння пожеж у лазнях-саунах
40. Гасіння бавовни в бунтах і штабелях
https://youtu.be/_ZW8dOjqqaQ
41. Гасіння пожеж на складах лісоматеріалів
42. Гасіння пожеж у сільській місцевості
https://www.youtube.com/watch?v=_CH3zlWJrBs
43. Гасіння лісових пожеж
44. Гасіння пожеж на торф’яних полях і родовищах
45. Гасіння пожеж на відкритій місцевості, у тому числі в степовій
зоні та заплавах річок
https://www.youtube.com/watch?v=aoz5zo5mg5s&list=
46. Гасіння пожеж на полігонах твердих побутових відходів
PLyFffdf7X4fxXZA3U4aWpjq7KRkc2WpUm&index=
4&ab_channel=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%A3%D0%BF%
D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%
BD%D0%BD%D1%8F

47. Гасіння пожеж на об’єктах з режимним доступом
48. Гасіння пожеж на виставках, у музеях, бібліотеках, архівах,
релігійних спорудах, обчислювальних центрах і на об’єктах зв’язку
49. Гасіння пожеж в автомобілях з електричною, гібридною https://youtu.be/XChPQQCpB7Q
електричною системами приводу
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VІІ. Формування зведених загонів
ДСНС для ліквідації наслідків
НС та гасіння складних пожеж
VІІІ. Комплекс заходів з
протимінної діяльності які
реалізуються органами управління
та підрозділами ЦЗ
ІX. Виявлення, знешкодження,
транспортування та знищення
вибухонебезпечних предметів

Назва частин
навчальних відеофільмів

Посилання на навчальний відеофільм
в мережі Інтернет для використання в
системі службової підготовки

1. Формування зведених загонів
2. Управління зведеним загоном
https://www.youtube.com/watch?v=GwOfNwbLQbw
1. Організація проведення нетехнічного обстеження
https://www.youtube.com/watch?v=Ch2qvODAAtE
2. Організація проведення технічного обстеження
3. Організація заходів з проведення інформаційно-роз’яснювальної https://youtu.be/R7Hrnvl-JmI
роботи серед населення щодо поводження з вибухонебезпечними
предметами
1. Основні завдання органів та підрозділів ЦЗ та їх дії при https://www.youtube.com/watch?v=YZeYVQY6SN4
надходженні повідомлення про виявлення вибухонебезпечних
предметів
2. Організація проведення робіт із гуманітарного розмінування https://youtu.be/almwzbU6WKo
(суцільне розмінування, контроль якості та передача очищених
територій)
3. Порядок організації проведення транспортування та проведення https://youtu.be/7gf6kJSWlsY
робіт по знищенню вибухонебезпечних предметів
https://drive.google.com/file/d/1kvA8GaoWn_gF3tVYo
4. Організація та проведення робіт з підводного розмінування
_5EcKeAhz2gdtAX/view?usp=sharing

X. Особливості проведення
підривних робіт та проведення
знищення в особливих умовах
ХІ. Міжнародна консультативна
група ООН з проведення пошуковорятувальних операцій в умовах міста
(INSARAG)

ХІІ. Порядок виконання органами

1. Організація та проведення робіт із захисту мостів та
гідротехнічних споруд під час проходження льодоходу
https://youtu.be/You_0KyvrXs
2. Особливості проведення руйнування споруд та будівель
1. Дії пошуково-рятувальної команди важкого класу у системі
Міжнародної консультативної групи ООН з проведення пошуковорятувальних операцій в умовах міста (INSARAG) з ліквідації
наслідків НС
https://www.youtube.com/watch?v=x248brKjrpo
2. Базовий табір (BoO) INSARAG. Склад, розгортання, функції
3. Підготовка особового складу пошуково-рятувальної команди за
системою INSARAG
1. Особливості виконання органами управління та підрозділами
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Назва частин
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управління та підрозділами ОРС ЦЗ ОРС ЦЗ завдань за призначенням під час масових заворушень
завдань за призначенням в особливих 2. Особливості виконання органами управління та підрозділами
умовах
ОРС ЦЗ завдань за призначенням у населених пунктах і на
територіях, що потрапляють у зону постійних обстрілів під час
збройного конфлікту

Посилання на навчальний відеофільм
в мережі Інтернет для використання в
системі службової підготовки

