
                 
 

           

 
Югары Ослан муниципаль районының 
гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау һҽм 
гражданнар оборонасы буенча укыту-
консультация пунктларын тҿзү турында   
         

«Халыкны һҽм территориялҽрне табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш 
хҽллҽрдҽн яклау турында» 21.12.1994 ел, № 68-ФЗ Федераль законнарны үтҽү йҿзеннҽн, 
«Гражданнар оборонасы турында»  12.02.1998 ел, № 28-ФЗ, Россия Федерациясе 
Хҿкүмҽтенең «Гражданнар оборонасы ҿлкҽсендҽ халыкны укытуны оештыру турындагы 
Нигезлҽмҽне раслау хакында»  2000 ел, 2 ноябрь, №841 карары һҽм Татарстан 
Республикасы Министрлар Кабинетының 2009 елның 21 маендагы №1126-р   боерыклары 
нигезендҽ, Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты КАРАР БИРҼ: 

 
   1. ГОЧС буенча уку-консультация пунктлары булдыру:   

«Югары Ослан муниципаль районының үзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» 
муниципаль бюджет учреждениесе (Югары Ослан авылы), аңа Югары Ослан авыл 
җирлегенҽ хезмҽт күрсҽтү зоналарын беркетеп; 

МБУ «ЦКС» №6 филиалы Печищи СДК (Печищи ав.), хезмҽт күрсҽтү зонасын 
Печищи  һҽм Югары Ослан авыл җирлеклҽре составында беркетеп кую белҽн; 

МБУ «ЦКС» № 2 филиалы Октябрьский СДК (Октябрьский ав.) хезмҽт күрсҽтү 
зонасын Шеланга, Вахитов, Түбҽн Ослан, Октябрьский авыл җирлеклҽре составында 
беркетеп кую белҽн; 

МБУ «ЦКС» № 21 филиалы Карагуҗа СДК (Карагуҗа) хезмҽт күрсҽтү зонасын 
Мҽмҽтхуҗа, Канаш, Олы Меми, Майдан, Карагуҗа, Килди авыл җирлеклҽре составында 
беркетеп кую белҽн; 

МБУ «ЦКС» № 9 филиалы Макыл СДК (Макыл ав.) хезмҽт күрсҽтү зонасын Макыл, 
Соболевский, Куралово авыл җирлеклҽре составында беркетеп кую белҽн; 

МБУ «ЦКС» № 14 филиалы Яр буе  Морквашы СДК (Яр буе  Морквашы ав.) хезмҽт 
күрсҽтү зонасын Борнаш, Введенсий-Бистҽсе, Яр буе  Морквашы авыл җирлеклҽре 
составында һҽм Иннополис шҽһҽренҽ беркетеп кую белҽн. 
   2. Печищи, Октябрьский, Карагуҗа, Макыл, Яр буе Морквашы авыл җирлеклҽре 
башлыкларына һҽм Югары Ослан авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ: 

оешма җитҽкчелҽренҽ ҽлеге карарның 1 пунктында күрсҽтелгҽн ГОЧС буенча 
тҿзелҽ торган укыту-консультация пунктларын укыту-матди базасы белҽн тҽэмин итүдҽ 
ярдҽм күрсҽтергҽ. 
  3. ГОЧС буенча уку-консультация пунктлары башлыклары итеп алар нигезендҽ 
барлыкка килҽ торган оешма һҽм учреждение җитҽкчелҽрен билгелҽргҽ. 
  4. Расларга: 
   Югары Ослан муниципаль районының ГОЧС буенча уку-консультация пунктларының 
структурасы һҽм составы (№1 Кушымта); 
   ГОЧС буенча укыту-консультация пункты начальнигы вазыйфалары (№2 Кушымта); 
   Югары Ослан муниципаль районының Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш 
хҽллҽр буенча эшлҽмҽүче халыкны ҽзерлҽү Программасы (№3 Кушымта); 
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   Югары Ослан муниципаль районының Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш 
хҽллҽр буенча уку-консультация пунктында эшлҽмҽүче халык белҽн дҽреслҽр 
расписаниесе (№4 Кушымта); 
   Югары Ослан муниципаль районының Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш 
хҽллҽр буенча укыту-консультация пунктының эш тҽртибе (№5 Кушымта). 
    5. Уку-консультация пунктларының составын укыту-консультация пункты башлыгы һҽм 
1-2 инструктор составында штаттан тыш нигездҽ формалаштырырга.   
   6. ГОЧС буенча укыту-консультация пунктлары башлыкларына, карар рҽсми басылып 
чыкканнан соң, 2 ай вакыт эчендҽ эшлҽргҽ:  
   2020   елга (алга таба-1  декабрьгҽ кадҽр) эшлҽмҽүче халыкны укыту буенча ГОЧС 
буенча укыту-консультация пунктының эш планы; 
  ГОЧС буенча уку-консультация пункты буенча дежур тору графигы (яртыеллык буенча); 
  үткҽрелгҽн консультациялҽрне исҽпкҽ алу журналы; 
  плакатлар, уку ҽдҽбияты, кулланмалар, брошюралар һҽм белешмҽлеклҽр сатып алуга 
гариза. 
  7. Югары Ослан муниципаль районының «Мҽгариф бүлеге» МКУ, Район мҽгариф 
оешмаларының тормыш иминлеге нигезлҽре укытучыларын ГОЧС буенча укыту-
консультация пунктларына беркетүне тҽэмин итҽргҽ (№1 Кушымта). 
  8. Югары Ослан муниципаль районының «Гражданнарны яклау идарҽсе» муниципаль 
казна учреждениесе җитҽкчесенҽ, ҽлеге карарның 2 пунктында күрсҽтелгҽн буенча һҽм 
авыл җирлеклҽре Башлыкларына, аларның эшчҽнлеген оештыру   буенча методик һҽм 
практик ярдҽм күрсҽтергҽ. 
  9. Бу карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитеты җитҽкчесенең социаль-мҽдҽни мҽсьҽлҽлҽр буенча урынбасарына 
йҿклҽргҽ. 

 
 
 
 
     

Башкарма комитет Җитҽкчесе                                                 В.С. Тимиряев 
 



  Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы 
Башкарма комитетының 26.09.2009 ел, 
№ 955 карары белҽн расланган 
                                           Кушымта №1 

 
 

Югары Ослан муниципаль районының ГОЧС буенча уку-консультация пунктларының 
СТРУКТУРАСЫ ҺҼМ СОСТАВЫ 

 

№  ГОЧС буенча уку-консультация пункты 
оешкан  оешманың исеме (алга таба –

ГОЧС буенча УКП) 

ГОЧС буенча УКП 
урнашу адресы  

ГОЧС буенча УКП җитҽкчесе ГОЧС буенча УКП 
инструкторлары  

 

1 «Югары Ослан муниципаль районының 
үзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» 
муниципаль бюджет учреждениесе 

422570 Югары 
Ослан районы, 
Югары Ослан ав., 
Колхозная ур., 32 

«Югары Ослан муниципаль 
районының үзҽклҽштерелгҽн 
клуб системасы» 
муниципаль бюджет 
учреждениесе директоры  

 «Югары Ослан  СОШ»  
тормыш иминлеге нигезлҽре 
укытучысы 

2 МБУ «ЦКС» №6 филиалы Печищи СДК 422592 
Печищи ав., Киров 
ур., 62 

МБУ «ЦКС» №6 филиалы 
Печищи СДК Директоры  

 «Печищи ООШ»  
тормыш иминлеге нигезлҽре 
укытучысы 

3 МБУ «ЦКС» № 2 филиалы Октябрьский 
СДК 

422570 Югары 
Ослан районы, 
Октябрьский пос., 
Центральная ур., 7 

МБУ «ЦКС» № 2 филиалы 
Октябрьский СДК Директоры  

 «Октябрьский СОШ»  

тормыш иминлеге нигезлҽре 
укытучысы 



4 МБУ «ЦКС» № 21 филиалы Карагуҗа 
СДК 

422586 Югары 
Ослан районы, с. 
Карагуҗа, 
Центральная 
площадь ур.,2 

МБУ «ЦКС» № 21 филиалы 
Карагуҗа СДК Директоры  

 «Карагуҗа СОШ»  

тормыш иминлеге нигезлҽре 
укытучысы 

5 МБУ «ЦКС» № 9 филиалы Макыл СДК 422582 Югары 
Ослан районы, Рус 
Макылы ав., 
Центральная ур., 
115 

МБУ «ЦКС» № 9 филиалы 
Макыл СДК Директоры  

 «Макыл СОШ» 
 тормыш иминлеге нигезлҽре 
укытучысы 

6 МБУ «ЦКС» № 14 филиалы Яр буе  
Морквашы СДК 

422594 Югары 
Ослан районы, Яр 
буе  Морквашы ав., 
Красавин ур., 6 

МБУ «ЦКС» № 14 филиалы 
Яр буе  Морквашы СДК 
Директоры  

 «Яр буе  Морквашы СОШ» 

тормыш иминлеге нигезлҽре 
укытучысы 
 

 
 
 
 
 
 
 



                   Татарстан Республикасы  
                 Югары Ослан муниципаль районы  
                 Башкарма комитетының 26.09.2009 ел, 
                 № 955 карары белҽн расланган 

№2                                     
Кушымта  

 
   

 
          ГОЧС буенча укыту-консультация пункты начальнигы вазыйфалары  

 
ГОЧС буенча укыту-консультация пункты башлыгы (алга таба – УКП) : 
* хезмҽт күрсҽтү зонасында эшлҽмҽүче халык белҽн консультациялҽр 

оештыру һҽм аларның барышы; 
* уку процессын матди-техник яктан тҽэмин итү; 
* ГОЧС буенча УКП штатына инструкторлар сайлау, аларның 

профессиональ ҽзерлеге, консультациялҽр расписаниесен үтҽү. 
 

ГОЧС буенча УКП башлыгы бурычлы: 

* планлаштыручы һҽм хисап документлары белҽн эшлҽргҽ; 

* документларның үз вакытында үтҽлеше ҿчен исҽп алып барырга; 

* ГОЧС буенча УКП укыту-материаль базасын камиллҽштерү; 

* беркетелгҽн территориянең характеристикасын, эшлҽмҽүче халыкның 

санын белү; 

* эшлҽмҽүче халыкны ҽзерлҽү буенча эшлҽр торышын, проблемалы 

мҽсьҽлҽлҽрне белү, халыкны ҽзерлҽүдҽ ачыкланган җитешсезлеклҽрне бетерү 

максатыннан консультациялҽр тематикасына тҿзҽтмҽлҽр кертү буенча үз 

вакытында чаралар күрергҽ; 

* эш барышында консультация хезмҽтлҽре күрсҽтүне оештыру зонасында 

авыл җирлеклҽре башлыклары белҽн, шулай ук Эчке эшлҽр министрлыгы, 

Сҽламҽтлек саклау, санитария-эпидемиология хезмҽте белгечлҽрен җҽлеп итү 

буенча һ. б. авыл җирлеклҽре Башлыклары белҽн элемтҽ булдырырга ; 

* документлар эшлҽргҽ һҽм беркетелгҽн территориянең эшлҽмҽүче халкын 

укыту буенча хисап документациясен алып барырга; 

 * ГОЧС буенча УКП мҿлкҽтенең тҽртибе, бҿтенлеге һҽм тҿзеклеген күзҽтү; 

* Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш 
хҽллҽр буенча уку-методик үзҽге филиалларында биш елга бер тапкыр 
Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн саклау ҿлкҽсендҽ 
квалификация күтҽрергҽ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Татарстан Республикасы 
                                                                      Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                      Башкарма комитетының 26.09.2009 ел,  
                                                                      № 955 карары белҽн расланган 

            №3 Кушымта 
 

 
 

Югары Ослан муниципаль районының Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш 
хҽллҽр буенча эшлҽмҽүче халыкны ҽзерлҽү 

ПРОГРАММАСЫ 
 

1. Ҽлеге Программа эшлҽмҽүче халыкны гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ тыныч 
һҽм сугыш чорындагы гамҽллҽргҽ ҿйрҽтү ҿчен билгелҽнгҽн. 

2. Программаның максаты булып, эшлҽми торган халыкны, тҿбҽкнең һҽм 
муниципаль берҽмлекнең үзенчҽлеклҽрен (административ һҽм икътисадый) 
исҽпкҽ алып, тҿрле гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ үз-үзеңне тоту практик күнекмҽлҽренҽ 
ҿйрҽтү тора. 

3. Җитештерү һҽм хезмҽт күрсҽтү ҿлкҽлҽрендҽ эшлҽмҽүче халыкны 
ҽзерлҽү алар белҽн ҽңгҽмҽлҽр, лекциялҽр, гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн 
тыш хҽллҽр буенча уку-консультация пунктларында кино, видеофильмнар карау 
юлы белҽн алып барыла. Халыкның бу категориясен мҿстҽкыйль ҿйрҽнү-
кулланмалар, белешмҽлеклҽр, листовкалар һҽм буклетлар, радиотапшыруларны 
тыңлау һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау мҽсьҽлҽлҽре буенча 
телепрограммалар карау.   Ҽзерлек эшлҽмҽүче халыкның тыныч һҽм сугыш 
чорындагы гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында күзаллауларын, алардан саклану 
ысулларын, саклану корылмаларының һҽм шҽхси саклану чаралары бирү 
пунктларының урнашу урыннарын, беренче ярдҽм күрсҽтү буенча гап-гади 
күнекмҽлҽргҽ ия булуын белсен ҿчен үткҽрелҽ. Эшлҽмҽүче халык ҿйрҽнүлҽрдҽ 
һҽм күнегүлҽрдҽ катнашырга җҽлеп ителҽ, аларда тҿп игътибар гадҽттҽн тыш 
хҽллҽрдҽ гамҽли гамҽллҽр эшлҽүгҽ бирелергҽ тиеш. 

4. Дҽреслҽрне үткҽрү ҿчен уку тҿркемнҽре (10-15 кеше) оештырыла. 
Дҽреслҽр Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш 
хҽллҽр буенча уку-методик үзҽгендҽ ГОЧС буенча УКП  начальниклары һҽм 
инструкторлары тарафыннан үткҽрелҽ. 

Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр буенча уку-консультация 
пункты башлыгы Югары Ослан муниципаль районы Башкарма комитеты 
җитҽкчесе боерыгы белҽн билгелҽнҽ. 

Медицина темалары буенча, шулай ук психологик ҽзерлек проблемалары 
буенча дҽреслҽрне “Югары Ослан РҮХ " ДАССО белгечлҽре үткҽрҽлҽр. 

5. Дҽреслҽр укыту-консультация пункты бинасында үткҽрелҽ һҽм кирҽкле 
мҿлкҽт һҽм җиһазлар, уку һҽм күрсҽтмҽ ҽсбаплар белҽн тҽэмин ителергҽ тиеш. 
Шул ук вакытта белем бирүнең техник чараларына ҿстенлек бирелҽ. Дҽреслҽрдҽ 
дискуссиялҽр, ҿйрҽтү уеннары үткҽрергҽ, диапозитивлар, уку фильмнары, видео - 
һҽм аудиоматериаллар кулланырга кирҽк. 

6. Дҽреслҽрне үткҽргҽндҽ психологик тотрыклылыкка, гадҽттҽн тыш хҽллҽр 
нҽтиҗҽлҽреннҽн саклану чараларының ышанычлылыгына һҽм ысулларына, 
катлаулы шартларда бурычларны үтҽүгҽ ҽзерлеккҽ һҽм йҿклҽнгҽн эш ҿчен югары 
җаваплылыкка җитди игътибар бирергҽ кирҽк. 

7. Тҿп документ-уку елына 12 сҽгать исҽбеннҽн тҿзелгҽн дҽреслҽр 
(консультациялҽр) расписаниесе. Дҽреслҽрнең темалары һҽм сҽгать саны аларны 
ҿйрҽнү ҿчен җирле шартларны һҽм укучыларның ҽзерлек дҽрҽҗҽсен исҽпкҽ алып 
билгелҽнҽ. 



8. Ҽзерлек нҽтиҗҽсендҽ эшлҽми торган халык белергҽ тиеш: 
кҿчле агулы һҽм авария химик куркыныч матдҽлҽрдҽн, заманча зарарлану 

чараларыннан, табигый бҽла-казалардан, авариялҽрдҽн һҽм һҽлакҽтлҽрдҽн 
саклауның тҿп чаралары һҽм ысуллары; 

"һҽркемгҽ игътибар!" һҽм ГО сигналларына, урыннарда Гражданнар 
оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр эшлҽре буенча идарҽ органнарының башка 
сҿйлҽм хҽбҽрлҽрен; 

гадҽттҽн тыш хҽллҽр вакытында эвакуация чараларын үткҽрү кагыйдҽлҽре; 
хҽбҽр итү сигналлары буенча тҿгҽл эш итү;  
кҿнкүреш характерындагы тискҽре һҽм куркыныч факторлар барлыкка 

килгҽндҽ адекват эш итү; 
индивидуаль һҽм коллектив саклану чараларыннан файдаланырга һҽм 

сулыш һҽм тире органнарын яклауның иң гади чараларын ҽзерлҽргҽ; 
имгҽнүлҽр, пешүлҽр, агуланулар, электр тогы һҽм җылылык бҽрелү 

вакытында үз-үзеңҽ һҽм үзара ярдҽмлҽшү; 
гражданнар оборонасы чараларын үтҽгҽндҽ балаларны якларга һҽм 

аларның куркынычсызлыгын тҽэмин итҽргҽ. 
9. Укытуда түбҽндҽге максатлар күздҽ тотылырга тиеш: кешелҽрдҽ теге яки 

бу гадҽттҽн тыш хҽл килеп чыкканда психологик тотрыклылык булдыру; гадҽттҽн 
тыш хҽллҽр нҽтиҗҽлҽренең ышанычлылыгына һҽм саклану чараларының 
ышанычлылыгына ышаныч булдыру; аларны яшҽү урыннары ҿчен зур булган 
экстремаль хҽллҽрдҽ оста һҽм аңлы эшлҽргҽ ҿйрҽтү; килеп туган хҽллҽрне алдан 
күрү һҽм бҽялҽү; шҽхси куркынычсызлык ҿчен дҽ, үз гаилҽңне, күршелҽрне 
катлаулы шартларда эшлҽргҽ ҽзерлҽү ҿчен дҽ җаваплылык хисе тҽрбиялҽү. 

 
 

Тормыш иминлеге ҿлкҽсендҽ эшлҽмҽүче халыкны укыту ҿчен тҽкъдим ителҽ 
торган темалар исемлеге 

 

№  Темалар исемлеге 

1.  Гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында халыкка хҽбҽр итү. " Һҽркемгҽ игътибар!” һҽм 
урыннарда Гражданнар оборонасы эшлҽре һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр буенча 
идарҽ органнарының сҿйлҽм мҽгълүматларына  халыкның гамҽллҽре 

2.  Табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең 
классификациясе. Яшҽү урыннары ҿчен иң характерлы гадҽттҽн тыш хҽл 

3.  Авария, химик яктан куркыныч матдҽлҽр, аларның кеше организмына 
йогынтысы, рҿхсҽт ителгҽн һҽм концентрациягҽ зыян китерҽ торган чаралар  

4.  Халыкны күмҽк һҽм шҽхси яклау чаралары 

5.  Саклау корылмаларына керү һҽм аларда булу тҽртибе. Саклау 
корылмаларыннан эвакуациялҽү тҽртибе. Радиацион һҽм химик куркыныч 
объектлардагы авариялҽрдҽ аларны куллану үзенчҽлеклҽре 

6.  Радиоактив тузан һҽм авария химик куркыныч матдҽлҽр үтеп керүдҽн 
йортларның (фатирларның) саклау үзенчҽлеклҽрен арттыру 

7.  Халыкны эвакуациялҽү юлы белҽн яклау. Эвакуация үткҽрү тҽртибе 

8.  Янгынга каршы чаралар үтҽлеше. Янгыннарны локальлҽштерү һҽм сүндерү 

9.  Халыкны шҽхси яклауның медицина чаралары 

10.  Яраланган, кан агу, сынган, пешкҽн вакытта үз - үзеңҽ һҽм үзара ярдҽмлҽшү.  

11.  Балаларны яклау үзенчҽлеклҽре. Ҿлкҽн халыкның аны оештыру буенча 
бурычлары 

12.  Азык-тҿлекне, фуражны, суны радиоактив, агулаучы матдҽлҽр һҽм бактериаль 
чаралар белҽн зарарланудан саклау 

13.  Обсервация һҽм карантин. Изоляция-чиклҽү чараларын үтҽгҽндҽ халыкның үз-



№  Темалар исемлеге 

үзен тотышы кагыйдҽлҽре 

14.  Халыкны гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ эшлҽргҽ рухи-психологик яктан ҽзерлҽү. 

 
Дҽрес темаларының эчтҽлеге 

Тема 1. Гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында халыкка хҽбҽр итү. " Һҽркемгҽ 
игътибар!” һҽм урыннарда Гражданнар оборонасы эшлҽре һҽм гадҽттҽн тыш 
хҽллҽр буенча идарҽ органнарының сҿйлҽм мҽгълүматларына  халыкның 
гамҽллҽре. 

Табигый бҽла-казалар, авария яки аның барлыкка килү куркынычы, шулай 
ук дошманның янавы яки һҿҗүм итүе турында хҽбҽр итү тҽртибе. Химик 
куркыныч объектлардагы авариялҽрдҽ, җир тетрҽү, су басулар куркынычы 
булганда сҿйлҽм мҽгълүматлары вариантлары.  

"Һҽркемгҽ игътибар!"ҿйдҽ, эштҽ, урамда, җҽмҽгать урынында һҽм шҽһҽр 
транспортында булганда. 

Тема 2. Табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрнең 
классификациясе. Яшҽү урыннары ҿчен иң характерлы гадҽттҽн тыш хҽл 

Табигый һҽм техноген характердагы гадҽттҽн тыш хҽллҽрне классификациялҽү. 
Халык яшҽү урыннары ҿчен иң хас булган гадҽттҽн тыш хҽл. 
        Тема 3. Авария, химик яктан куркыныч матдҽлҽр, аларның кеше организмына 
йогынтысы, рҿхсҽт ителгҽн һҽм концентрациягҽ зыян китерҽ торган чаралар .  

Авария химик яктан куркыныч матдҽлҽр.  
Хлор, аның физик-химик үзлеклҽре. Хлор белҽн агулану билгелҽре, шҽхси 

саклану чаралары. 
Аммиак, аның физик-химик үзлеклҽре. Аммиак белҽн агулану билгелҽре һҽм 

аннан саклану чаралары. 
Кеше организмы ҿчен авария химик куркыныч матдҽлҽрнең рҿхсҽт ителгҽн 

һҽм аларны зарарлаучы концентрациялҽре. Авария химик куркыныч матдҽлҽр 
белҽн зарарланган вакытта медицина ярдҽме күрсҽтү.  
    Тема 4. Халыкны күмҽк һҽм шҽхси яклау чаралары. 

Саклау корылмаларын классификациялҽү. Җиһазлары һҽм 
гадилҽштерелгҽн эчке җиһазлар белҽн сыену урыны. Тҿп элементлары сыеныр 
урын. Гади типтагы традицион яшеренлеклҽр. 

Фильтлаучы противогазларны, респираторларны билгелҽү, урнаштыру һҽм 
сайлау, алардан файдалану кагыйдҽлҽре. ГП-7 противогазлары. Сулыш һҽм тире 
органнарын яклауның иң гади чаралары, аларның саклану үзлеклҽре, җитештерү 
һҽм куллану тҽртибе. Җиңел саклагыч костюм Л-1, гомумгаскҽр саклау костюмы, 
саклагыч фильтрлаучы кием, аларны куллану кагыйдҽлҽре һҽм билгелҽнеше. Эш 
режимнары чараларында тирене саклау. 

Тема 5. Саклау корылмаларына керү һҽм аларда булу тҽртибе. Саклау 
корылмаларыннан эвакуациялҽү тҽртибе. Радиацион һҽм химик куркыныч 
объектлардагы авариялҽрдҽ аларны куллану үзенчҽлеклҽре 

Кешелҽрне комендант (ҿлкҽн) күрсҽтмҽсе буенча саклау корылмасына 
урнаштыру. Балалар белҽн килгҽн затларны урнаштыру. 

Саклау корылмаларында билгелҽнгҽн режимны һҽм тҽртипне саклау. Сыену 
яки яшерү буенча комендант (ҿлкҽн) һҽм дежур күрсҽтмҽлҽрен үтҽү. 

Саклау корылмаларында ризык кабул итү тҽртибе. Чыгу тҽртибе. 
Радиацион һҽм химик куркыныч объектлардагы авариялҽрдҽ саклау 

корылмаларын куллану үзенчҽлеклҽре. 
Тема 6. Радиоактив тузан һҽм авария химик куркыныч матдҽлҽр үтеп 

керүдҽн йортларның (фатирларның) саклау үзенчҽлеклҽрен арттыру 



Сигналларны, командаларны, административ органнар, Гражданнар 
оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽр эшлҽре буенча идарҽ органнары 
боерыкларын үз вакытында тҽэмин итү. Радиоактив тузан һҽм аэрозоль үтеп 
керүдҽн саклау буенча эшлҽр башкару. Ишеклҽр һҽм тҽрҽзҽлҽрдҽ ярыкларны 
томалау, тыгызлау материаллары урнаштыру. Бүлмҽлҽрнең радиоактив 
нурланышлардан саклау үзенчҽлеклҽрен кҿчҽйтү. Тҽрҽзҽ уемнарын томалау.  

       Тема 7. Халыкны эвакуациялҽү юлы белҽн яклау. Эвакуация үткҽрү тҽртибе 
Эвакуация, аның максатлары. Эвакуациялҽү принциплары һҽм ысуллары. 

Эвакуация органнары. Эвакуация башлану турында хҽбҽр итү тҽртибен 
эшкҽртү. 

Кешелҽрне шҽһҽр читендҽге зонага бару ҿчен ҽзерлҽү: ҽйберлҽр, 
документлар, азык-тҿлек һҽм су ҽзерлҽү. Фатирда (йортта) үтҽсе эшлҽр. 
Җыелма эвакуация пункты белҽн танышу һҽм аның эш тҽртибе. Җыелма 
эвакуация пунктында халыкның гамҽллҽре. 

Катнаш ысул белҽн эвакуациялҽү үзенчҽлеклҽре. Җҽяүлелҽр 
колонналары тҿзү. Хҽрҽкҽт маршрутында һҽм кабул итү эвакуация пунктында 
үз-үзеңне тоту кагыйдҽлҽре. Кешелҽрне саклау һҽм эвакуациялҽү барышында 
медицина тҽэминаты, урнашу урыннарында урнаштыру. Ашыгыч эвакуация, 
аны үткҽрү тҽртибе. 

Тема 8. Янгынга каршы чаралар үтҽлеше. Янгыннарны локальлҽштерү 
һҽм сүндерү. 

Йортта (фатирда), торак секторда һҽм производствода янгынга каршы 
профилактик чаралар. Янгын сүндерү чаралары (су, ком, ут сүндергечлҽр) 
запасларын булдыру. Ишегалларында янгын чыгу мҿмкинлеген киметү. Янгын 
сүндергечлҽр белҽн мҿрҽҗҽгать итү тренировкасы. Электр, газ һҽм электр 
плитҽлҽре белҽн эш итү кагыйдҽлҽрен үтҽү. 

Янгыннарны локальлҽштерү һҽм сүндерү. Янгынга каршы полосалар 
булдыру. 

Янгыннарны сүндергҽндҽ җҽлеп ителҽ торган кҿчлҽр һҽм янгынга каршы 
отрядлар чаралары, шулай ук гадҽттҽн тыш хҽллҽр нҽтиҗҽлҽрен бетерү 
отрядлары белҽн хезмҽттҽшлек. 

Тема 9. Халыкны шҽхси яклауның медицина чаралары. 
Шҽхси бҽйлҽү пакеты. Аны билгелҽү, аны ачу тҽртибе һҽм куллану 

кагыйдҽлҽре, бҽйлҽү пакеты белҽн практик эшлҽү. 
 Радиоактив һҽм бактериологик зарарлану зоналарында аны куллану 

тҽртибе һҽм шҽхси медицина гражданнарын яклау комплекты (КИМГЗ) белҽн 
практик эш. 

ИПП-11 шҽхси химиягҽ каршы пакет. Аны билгелҽү һҽм алардан 
файдалану тҽртибе. ИПП химик пакеты белҽн гамҽли эш. Шҽхси химиягҽ каршы 
пакетлар булмаганда, ярдҽмче чараларны куллану. 

Шҽхси саклану чараларын саклау һҽм бирү. 
Тема 10. Яраланган, кан агу, сынган, пешкҽн вакытта үз - үзеңҽ һҽм үзара 

ярдҽмлҽшү. 
Беренче ярдҽм яраланган һҽм кан киткҽн вакытта. Кан агуны туктату 

алымнары. Табель һҽм кул астындагы чаралар куллану. Шҽхси бҽйлҽү пакеты, 
бинтлар, марля һҽм кул астындагы материал ярдҽмендҽ яраларга һҽм 
яндырылган тҽн кишҽрлеклҽренҽ бҽйлҽнеш салу кагыйдҽлҽре һҽм алымнары. 

Сынган, имгҽнгҽн   вакытта ярдҽм итү. Табель, ярдҽмче чаралар 
кулланып, иммобилизацияне тҽэмин итү ысуллары   (буыннарның 
хҽрҽкҽтсезлегенҽ ирешү һ.б.). 

Пешкҽндҽ һҽм туңганда ярдҽм. Ут нурланышыннан пешү. Шок хҽлендҽ, 
ҿшегҽндҽ, электр тогы, җылылык һҽм кояш сугуда ярдҽм күрсҽтү. Батучыга 



ярдҽм. Ясалма сулыш һҽм йҿрҽк массажын үткҽрү ысуллары. Авыруларны 
карау ҿчен нигезлҽр . 

Тема 11. Балаларны яклау үзенчҽлеклҽре. Ҿлкҽн халыкның аны оештыру 
буенча бурычлары. 

Балаларны яклау буенча ҿлкҽн халыкның бурычлары. Ата-аналар, 
балалар бакчалары, мҽктҽпкҽчҽ учреждениелҽр персоналы, белем бирү 
мҽктҽплҽре, оешма, учреждение җитҽкчелҽренең, нинди ведомствога 
карамавына һҽм балаларны яклау буенча милек формаларына карамастан, 
гамҽллҽре. 

Урамда, уку йортында һҽм мҽктҽпкҽчҽ балалар учреждениесендҽ 
балаларны яклау. 

Балаларны сыену урыннарында һҽм сыену урыннарында урнаштыру 
үзенчҽлеклҽре. Шҽһҽрдҽн балаларны эвакуациялҽү, транспортта урнаштыруны 
оештыру, юлда һҽм урнашу урыннарында үз-үзеңне тоту кагыйдҽлҽре. 

Балалар противогазларын урнаштыру үзенчҽлеклҽре: РДФ-7, ПДФ-Ш, 
ПДФ-Ш2, ПДФ2-Д һҽм саклагыч балалар камералары. Балага противогаз 
битлеген сайлау һҽм ҽзерлҽү. 

Противогаз, ресиратор,  тукыма битлеге һҽм балага мамык-марля 
бҽйлҽвечен кию. 

Балаларны яклау ҿчен индивидуаль ИПП химик пакеты куллану 
үзенчҽлеклҽре.  

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында хҽбҽр итү сигналы буенча гамҽллҽрдҽ һҽм 
зарарлану урыннарында (зарарлану зоналарында) балаларны яклау 
үзенчҽлеклҽре. Балаларны янган һҽм тҿтен биналарында эзлҽү. 

Тема 12. Азык-тҿлекне, фуражны, суны радиоактив, агулаучы матдҽлҽр 
һҽм бактериаль чаралар белҽн зарарланудан саклау. 

Азык-тҿлек һҽм суны ҿй шартларында саклау. Икмҽк һҽм кондитер 
ҽйберлҽрен, ярма һҽм вермишельлҽрне, ит һҽм яшелчҽлҽрне саклау буенча 
эшлҽрне гамҽли башкару. Металл һҽм пыяла савыт-саба, полиэтилен пленка, 
катыргы һҽм агач таралар куллану. 

Авыл хуҗалыгы җирлегендҽ азык-тҿлек саклау урыннары һҽм тҽртибе. 
Кырда һҽм фермаларда терлеклҽр ҿчен фуражны саклау. Суны авыл җирендҽ 
зарарланудан саклау. Шахталар коесын радиоактив, агулый торган матдҽлҽр 
һҽм тҿрле бактериялҽрдҽн саклауга ҽзерлҽү буенча эшлҽр башкару тҽртибе. 

Су запаслары булдыру һҽм аны саклау тҽртибе. Ризык ҽзерлҽү, эчү һҽм 
санитария-гигиена чаралары ҿчен бер кешегҽ су чыгымы нормалары. 

Тема 13. Обсервация һҽм карантин. Изоляция-чиклҽү чараларын үтҽгҽндҽ 
халыкның үз-үзен тотышы кагыйдҽлҽре. 

Обсервация һҽм карантин дҽвамлылыгы. Изоляция-чиклҽү чараларын 
үтҽгҽндҽ халыкның үз-үзен тотышы кагыйдҽлҽре. Аларны алу тҽртибе. 

Тема 14. Халыкны гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ эшлҽргҽ рухи-психологик яктан 
ҽзерлҽү. 

Ҽхлакый-психологик ҽзерлекнең бурычлары һҽм эчтҽлеге. Экстремаль 
хҽллҽрдҽ халыкны рухи-психологик яктан ҽзерлҽүне оештыру, аның 
формалары һҽм методлары. 
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Югары Ослан муниципаль районының Гражданнар оборонасы һҽм гадҽттҽн тыш 

хҽллҽр буенча уку-консультация пунктында эшлҽмҽүче халык белҽн дҽреслҽр 
РАСПИСАНИЕСЕ 

 

Дата Тема исеме 
Дҽреслҽр 

үткҽрү 
методы 

Сҽгать 
саны 

Кем үткҽрҽ 

ноябрь 

Гражданнар оборонасы һҽм 
гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽн яклау 
ҿлкҽсендҽ халыкның бурычлары 

Лекция 1 
УКП Башлыгы, 

инструктор 

Гадҽттҽн тыш хҽллҽр турында 
халыкка хҽбҽр итү. Халыкның  
"һҽркемгҽ игътибар!» 

Лекция 1 
УКП Башлыгы, 

инструктор 

декабрь 

Территориялҽрне, биналарны 
һҽм корылмаларны, эш 
урыннарын, кием-салым һҽм аяк 
киемнҽрен 
зарарсызландырганда халыкның 
гамҽллҽре. Кешелҽрне санитар 
эшкҽртү 

Лекция 1 
УКП Башлыгы, 

инструктор 

Коллектив һҽм шҽхси саклану 
чаралары Лекция 1 

УКП Башлыгы, 
инструктор 

Январь 

Территориялҽрне, биналарны 
һҽм корылмаларны, эш 

урыннарын, кием-салым һҽм аяк 
киемнҽрен 

зарарсызландырганда 
халыкның гамҽллҽре. 

Кешелҽрне санитар эшкҽртү 

Коллектив һҽм шҽхси саклану 
чаралары  

Лекция 1 
УКП Башлыгы, 

инструктор 

февраль 

Саклау корылмаларын тутыру 
тҽртибе һҽм аларда булу. 
Саклау корылмаларыннан 
эвакуациялҽү тҽртибе. 
Радиацион һҽм химик куркыныч 
объектларда авариялҽрдҽ ЗС 
куллану үзенчҽлеклҽре 

Лекция 1 
УКП Башлыгы, 

инструктор 

Радиоактив тузан һҽм авария-
химик куркыныч матдҽлҽр үтеп 

Лекция 1 
УКП Башлыгы, 



керүдҽн йортның (фатирның) 
саклау үзенчҽлеклҽрен арттыру 

инструктор 

март 

Халыкны эвакуациялҽү юлы 
белҽн яклау. Эвакуациялҽүне 
үткҽрү тҽртибе. 

Лекция 1 
УКП Башлыгы, 

инструктор 

Янгынга каршы чаралар 
үтҽлеше. Янгыннарны 
локальлҽштерү һҽм сүндерү. 

Практика 

 
1 

УКП Башлыгы, 
инструктор 

апрель 

Балаларны яклау 
үзенчҽлеклҽре. Ҿлкҽн халыкның 
аны оештыру буенча 
бурычлары. 

Лекция 1 
УКП Башлыгы, 

инструктор 

Азык-тҿлекне, фуражны, суны 
радиоактив, агулаучы матдҽлҽр 
һҽм бактериаль чаралар белҽн 
зарарланудан саклау. 

Лекция 1 
УКП Башлыгы, 

инструктор 

май 

Халыкны гадҽттҽн тыш 
хҽллҽрдҽге гамҽллҽргҽ рухи-

психологик яктан ҽзерлҽү. 

Янгын куркынычсызлыгы 
кагыйдҽлҽре талҽплҽре. 
Беренчел янгын сүндерү 

чаралары. Янгын вакытында эш 
итү тҽртибе. Махсус янгынга 

каршы режим. 

Лекция 1 
УКП Башлыгы, 

инструктор 

 
БАРЛЫГЫ 
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ЭШ ТҼРТИБЕ 
 

№ 

 
Атна кҿннҽре Эш вакыты Искҽрмҽ 

1. Дүшҽмбе 15.00 - 17.00 
 

2. Чҽршҽмбе 15.00 - 17.00 
 

3. Җомга 15.00 - 17.00 
 

 
 


