
Навчально-методичні матеріали 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, РОЗРОБЛЕНІ НМЦ ЦЗ ТА БЖД 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ: 
 

1. Навчально-методичний посібник «Самостійне вивчення непрацюючим 
населенням тематики загальної програми підготовки до дій у надзвичайних 
ситуаціях» 

2. Навчально-методичний посібник «Підготовка працівників на підприємствах, в 
установах та організаціях до дій у надзвичайних ситуаціях за програмою загальної 
підготовки» 

3. Навчально-методичний посібник «Дії населення при терористичних актах та при 
збройному нападі» 

4. Методичні рекомендації «Дії населення у разі загрози або виникнення небезпек 
та надзвичайних ситуацій у літній період» 

5. Методичні вказівки «Особливості навчання непрацюючого населення діям у 
надзвичайних ситуаціях» 

6. Посібник «Особливості розробки інструкції про заходи пожежної безпеки для 
кожного приміщення об’єкта» 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, РОЗРОБЛЕНІ ІНШИМИ УСТАНОВАМИ: 
 

1. Методичний посібник «Домедична допомога» 

2. Методичні рекомендації «Захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій. Організація управління в надзвичайних ситуаціях» 

3. Методичні рекомендації «Захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій. Евакуація населення у надзвичайних ситуаціях» 

4. Методичні рекомендації «Захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій. Техногенна та природна небезпека» 

5. Методичні рекомендації «Захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту та містобудування» 

6. Методичні рекомендації «Захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій. Небезпечні хімічні речовини та заходи захисту від них» 

7. Методичні рекомендації «Захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій. Захисні споруди цивільного захисту» 

8. Методичні рекомендації «Захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій. Робота начальників підрозділів і служб Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту з організації рятувальних та інших невідкладних робіт. 
Можливості аварійно-рятувальних формувань Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту» 

9. Методичні рекомендації «Захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи» 

10. Методичні рекомендації щодо розроблення планів з питань цивільного захисту 

11. Методичні рекомендації з питань організації та реалізації заходів цивільного 
захисту в органах виконавчої влади та на підприємствах, в установах і організаціях 

12. Практичний порадник з реалізації основних заходів цивільного захисту в 
умовах реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні 
13. Методичні рекомендації «Функціональне навчання у сфері цивільного захисту» 

14. Навчальний посібник «Завдання та діяльність центральних органів виконавчої 
влади у сфері цивільного захисту» 
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15. Методичний посібник «Загальна підготовка працівників підприємств, установ та 
організацій до дій у надзвичайних ситуаціях» 

16. Навчальний посібник «Інженерний захист населення і територій при 
надзвичайних ситуаціях» 

17. Монографія «Теоретичні та організаційно-методичні засади проектування 
освітньої діяльності навчально-методичних установ цивільного захисту» 

18. Методичний посібник «Кадровий потенціал суб’єктів забезпечення цивільного 
захисту: Регіональний аспект» 

19. Методичний порадник з основних видів освітньої діяльності навчально-
методичних центрів сфери цивільного захисту. Частина 1 

20. Методичний порадник з основних видів освітньої діяльності навчально-
методичних центрів сфери цивільного захисту. Частина 2 

21. Методичні рекомендації з питань організації та реалізації заходів цивільного 
захисту в органах виконавчої влади та на підприємствах, в установах і організаціях 

22. Методичні рекомендації щодо розроблення планів з питань цивільного захисту 

23. Навчальний посібник «Організація управління цивільним захистом на 
місцевому рівні» 

24. Навчальний посібник «Організація управління цивільним захистом на 
підприємствах, в установах та організаціях» 

25. Методичні рекомендації щодо порядку складання планів реагування у разі 
загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на підприємствах, установах та 
організаціях 

26. Практичний порадник з реалізації основних заходів цивільного захисту в 
умовах реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні 
27. Навчальний посібник «Реагування на надзвичайні ситуації» 

28. Методичні рекомендації «Функціональне навчання у сфері цивільного захисту» 
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