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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 

Останні десятиріччя розвитку людської цивілізації характеризуються 

стрімким розвитком науки і техніки і одночасно – підсиленням техногенного 

впливу на всі компоненти оточуючого середовища. Крім того, не слід 

ігнорувати фактори присутності реальної небезпеки виникнення надзвичайних 

ситуацій (НС) соціально – політичного та воєнного характеру і іх можливі 

наслідки. Основну роль в попередженні виникнення НС, захисту життя людей, 

матеріальних ресурсів відіграє система цивільної оборони (цивільного захисту) 

України. Одним з необхідних умов підвищення ефективності функціонування 

даної системи є подальше поліпшення якості підготовки фахівців в вищих 

навчальних закладах, навчання забезпечує своєчасне і систематичне оновлення, 

поглиблення спеціальних знань, вмінь і навичок необхідним для виконання 

функцій з попередження і реагування на надзвичайні ситуації і здійснення 

ефективного управління у сфері цивільного захисту. 

У сучасному світі накопичені величезні арсенали озброєнь, до яких 

відноситься зброя масового ураження (ядерна, хімічна, бактеріологічна) і 

звичайні озброєння. Як показує вітчизняний і зарубіжний досвід, уміння 

розробляти необхідні заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій (НС), 

умілі дії щодо їх локалізації і ліквідації наслідків разом з іншими діями по 

захисту населення є надійною запорукою безпеки. Цим пояснюється 

актуальність вивчення цивільного захисту як навчальної дисципліни. 

Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною дисципліною, 

що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового 

вибору. Вона зберігає свою самостійність за будь - якої організаційної 

структури вищого навчального закладу. 

Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік.  

Програму навчальної дисципліни «Цивільній захист» складено відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки спеціалістів та магістрів всіх 

напрямків та спеціальностейна основі Типової навчальної програми 

нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих навчальних закладів, 
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затвердженої Заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 

Жебровським Б. М. 31.03.2011 р., що розроблена відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства України з 

питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 

Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року № 969/922/216 

«Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9.11.2010 р. за № 1057/18352. 

Мета вивчення дисципліни “Цивільний захист” — сформувати знання і 

уміння щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного 

походження і запровадження заходів  щодо зменшення збитків та витрат у разі 

аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха.  

Об'єктом навчальної дисципліни є надзвичайні ситуації різного 

походження, планування заходів по їх відвертанню, попередженню і ліквідації і 

мінімізації наслідків від них. 

Предметом навчальної дисципліни є:  

- властивості НС природного, техногенного і військового характеру і 

вплив їх небезпечних і шкідливих чинників на життєдіяльність населення, 

загальний стан територій і роботу об'єктів господарювання;  

- основи Державної політики України у сфері ЦЗ населення, територій і 

об'єктів господарювання від вражаючих наслідків НС різного походження, 

заснований на правових нормах, у тому числі і на прийнятих міжнародним 

співтовариством, підписаних і ратифікованих компетентними органами 

України (чотири Женевські конвенції в 1949 році, двох Додаткових протоколів 

до них 1977 року і Третього додаткового протоколу 2005 року);  

- основи управління системою цивільного захисту  України на різних 

рівнях реагування виконавчої влади на ЧС (загальнодержавний, регіональний, 

місцевий, об'єктовий)  

- закони і нормативно-правові акти України, що стосуються захисту 
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населення і територій від ЧС техногенного і природного характеру і риски, які 

можуть понести люди в конкретних місцях їх перебування на території країни і 

організаційні і правові заходи необхідної безпеки;  

- основи захисту об'єктів виробничого і соціального призначення від 

вражаючих чинників НС техногенного і природного характеру.  

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами 

новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей 

їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, 

спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних 

та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.  

Освоївши програму навчальної дисципліни "Цивільний захист" магістри 

у відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними вирішувати 

професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними 

головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних 

завдань.  

Загальні компетенції охоплюють: 

-вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної 

діяльності з урахуванням завдань з ЦЗ; 

-знання методів та інструментарію моніторингу НС, побудови моделей 

(сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків; 

-здатність приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень. 

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють: 

-проведення ідентифікації,  дослідження умов виникнення і розвитку НС 

та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на ОГ відповідно до 

своїх професійних обов’язків; 

-обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки обстановки 

в зоні НС, розрахунку параметрів уражуючих чинників джерел НС, що 

контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, 

засобів і ресурсів для подолання наслідків НС; 

-розуміння, розробка і впровадження превентивних та оперативних 
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(аварійних) заходів цивільного захисту; 

 -інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління 

безпекою у НС; 

-забезпечення якісного навчання працівників ОГ з питань ЦЗ, надання 

допомоги та консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних 

питань захисту у НС; 

-оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і 

виникнення НС за встановленими критеріями та показниками. 

При вивченні курсу “Цивільний захист” передбачається широке 

використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних 

завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання.   Вивчення дисципліни 

“Цивільний захист” передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: 

“Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, 

“Основи екології” тощо. Контроль знань проводиться у формі заліку, який 

полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі 

результатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під час 

співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій у студентів 

заочної форми навчання. 

 Програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» складається із двох 

розділів - «Загальна підготовка» і «Профільна підготовка».  

Випускник у результаті навчання повинен: 

знати: 

- положення Женевських конвенцій 1949 року і Додаткових протоколів до 

них з 1977 року, а також структуру і організацію ЦЗ інших держав світової 

спільноти;  

- основні Закони і нормативно-правові акти України, що стосуються 

захисту населення, об'єктів господарювання, територій і сил ЦЗ від дії 

вражаючих чинників ЧС природного і техногенного характеру в мирний час і 

особливий період;  

- структуру і завдання Єдиної державної системи (ЕДС) цивільного 
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захисту по відвертанню і реагуванню на НС техногенного і природного 

характеру в Україні (завдання, сили і структурну характеристику ЦЗ і ДСНС 

України);  

- структуру системи сповіщення і інформування населення про загрозу 

або виникнення НС в мирний час і в особливий період. Загальні правила 

поведінки і порядок дій людей при виникненні НС;  

-класифікацію і характеристики техногенних, природних аварій і 

катастроф на радіаційно і хімічно небезпечних об'єктах, вражаючі чинники 

зброї масового ураження, закономірності їх формування і дії на населення, 

об'єкти і природне середовище;  

-основи дії небезпечних чинників надзвичайних ситуацій на людину і 

природне середовище, допустимі граничні критерії негативної дії, методи їх 

визначення;  

-фізико-хімічні основи формування полів іонізуючих випромінювань, 

закономірності і основні шляхи формування дози опромінення персоналу, 

населення на забруднених територіях; 

- методику оцінки радіаційної, хімічної, інженерної і пожежної 

обстановки в умовах ЧС і порядок організації дій не воєнізованих формувань 

(НФ) ЦЗ України у вогнищах виникнення ЧС;  

-способи і засоби захисту людини і довкілля від дії радіоактивних і 

небезпечних хімічних речовин;  

-організацію радіаційної і хімічної безпеки при проведенні рятувальних 

робіт в надзвичайних ситуаціях;  

- вимоги нормативно-правового регулювання захисту населення і 

територій в умовах надзвичайних ситуацій мирного і військового часу;  

- засоби індивідуального і колективного захисту, технічні засоби 

радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю, технічні засоби 

спеціальної обробки і порядок їх застосування;  

-організацію, форми і методи пропаганди знань в області цивільної 

оборони. 

 уміти: 
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- оцінювати радіаційну, хімічну, пожежну, інженерну і епідемічну 

обстановку, яка може скластися в результаті аварій або катастроф техногенного 

походження, стихійного лиха або в період;  

- приймати відповідні рішення в межах своїх повноважень для мінімізації 

негативних наслідків НС будь-якого походження;  

- здійснювати заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи об'єктів 

господарювання в умовах НС і період;  

- в межах своїх повноважень і компетенцій запобігати виникненню НС і 

уміти організовувати ліквідацію наслідків НС на об'єктах господарювання;  

- практично здійснювати заходи цивільного захисту населення від 

наслідків дії аварій, катастроф, великих пожеж, стихійних лих і при 

застосуванні сучасної зброї масового знищення;  

-користуватися первинними засобами пожежогасінні;  

-проводить часткову санітарну обробку, дезактивацію, дегазацію і 

дезінфекцію споруд, території, техніки, одягу і засобів індивідуального захисту; 

- брати відповідальність за впровадження прийнятих рішень в усіх сферах 

своїх професійних повноважень. 

володіти:  

- способами і прийомами захисту від радіоактивних і хімічних речовин;  

- прийомами знезараження різних поверхонь від зараження 

радіоактивними, хімічними речовинами і біологічними засобами;  

- прийомами часткової і повної санітарної обробки при зараженні 

радіоактивними, хімічними речовинами і біологічними засобами;  

- навичками організації проведення часткової санітарної обробки 

персоналу об'єкту економіки при зараженні радіоактивними, хімічними 

речовинами. 

бути ознайомлені з: 

- з діяльністю Організації Об'єднаних Націй (ООН); МОП (Міжнародна 

організація праці); СОТ (Світовій організації торгівлі);  

- з діяльністю і завданням Міжнародної організації Цивільної Оборони 

(МОГО) відповідно до вимог Женевських Конвенцій;  
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- з діяльністю міжнародних організацій і рухів, які безпосередньо 

займаються захистом життя, правами і свободами громадян, здійснюючи 

гуманітарну допомогу у разі виникнення ЧС в мирний і військовий час 

(Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця) 

- зі змістом документів, що регламентують норми гуманності при 

виникненні озброєних конфліктів і захищають права людей (Женевські 

Конвенції 1949 роки два додаткових Протоколи з 1977 року, в яких за основу 

покладений принцип поваги до людської особистості і людської гідності. 

Третього Додаткового Протоколу 2005 року) ;  

- із Законодавством України про охорону праці  і Міжнародними 

законодавчими актами про ОП (Конвенції і рекомендації МОП)  

- з "Кодексом цивільного захисту України";  

- з іншими нормативними документами і актами, що регламентують 

безпечну життєдіяльність населення в Україні; 

-діяльністю органів управління у справах цивільної оборони і 

надзвичайним ситуаціям; 

-принципами побудови і функціонуванням систем управління, зв'язку і 

сповіщення, роботою чергово-диспетчерської служби; 

-призначенням, завданнями і організацією державної протипожежної 

служби і її підрозділів; 

-організацією взаємодії з частинами і підрозділами Збройних Сил 

України, інших військ і військових формувань, що притягаються для вирішення 

завдань цивільної оборони; 

-реалізацією державних і територіальних цільових програм, спрямованих 

на захист населення.  

Освоївши програму навчальної дисципліни магістри у відповідних 

напрямах підготовки, мають бути здатними компетентно вирішувати 

професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ і мати професійні компетенції для 

забезпечення реалізації державної політики спрямованої на забезпечення 

безпечного і захисту населення, територій, матеріальних і культурних 

цінностей. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

“ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ” 

№ Назва змістового модуля і теми  

Змістовий модуль 1. Загальна підготовка 

1 Організація цивільної оборони в сучасних умовах  

2 Зброя масового ураження і її вражаючі чинники 

3 Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку надзвичайних 

ситуацій  

4 Планування заходів з питань цивільного захисту  

5 Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та 

противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарювання  

6 Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах 

радіоактивного, хімічного і біологічного зараження  

7 Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків 

надзвичайних ситуацій 

Змістовий модуль 2. Профільна підготовка  

8 Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту  

9 Спеціальна функція у сфері цивільного захисту  

10 Заходи цивільної оборони по захисту населення в надзвичайних 

ситуаціях мирного і військового час  (ділова гра) 

 Всього годин - 90 
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Зміст дисципліни 

«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» 

Змістовий модуль 1. Загальна підготовка  

Тема 1. Організація цивільної оборони в сучасних умовах  

Правові та організаційні основи та принципи цивільного захисту. Основи 

державної політики у сфері ЦЗ. Система Цивільного захисту України як 

система загальнодержавних засобів по захисту населення, територій  від 

небезпек природного, техногенного або військового походження.  Організація 

єдиної державної системи (ЭДС) цивільного захисту по попередженню і 

ліквідації НС техногенного і природного походження. Головні завдання та 

структура системи цивільного захисту. Органи управління ЄСЦЗ та їх функції. 

Сили цивільного захисту. Режими функціонування Єдиної державної системи 

цивільного захисту. Організація цивільного захисту на об’єкті господарської 

діяльності (ОГД). Заходи на ОГД у сфері ЦЗ. Основні заходи у сфері ЦЗ.  

Основні положення міжнародного права з питань захисту людей.      Закон 

і положення про цивільну оборону України. Основні положення "Кодексу 

цивільного захисту України". 

Надзвичайні ситуації і їх класифікація. Причини виникнення і складові 

системи їх моніторингу.  

Організація захисту населення. Організація та планування навчання 

населення, підготовка керівного складу та фахівців до дій в умовах 

надзвичайних ситуацій. 

Комплексні об’єктові навчання та тренування. Принципи захисту 

населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.  

Державне реагування та контроль захисту населення і територій.  Інженерний 

захист населення.  Системи інженерного обладнання захисних споруд. 

Організація евакуаційних заходів.  Сутність евакуаційних заходів мирного та 

воєнного часу.  Евакуаційні заходи при загрозі та виникненні надзвичайних 

ситуацій. 

Медичний захист. Сутність стійкості роботи об’єктів господарської 
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діяльності на основні шляхи її підвищення. Організація і проведення 

досліджень з оцінки стійкості роботи об’єкта. 

Цивільна оборона зарубіжних країн. 

Література: [1,5,9,22,24,25,41,45] 

 

Тема 2 .Зброя масового ураження і її вражаючі чинники 

Перспективні види зброї, засновані на нових фізичних принципах : 

геофізична зброя, лазерна зброя, пучкова зброя, кінетична зброя, радіочастотна 

і інфразвукова зброя. 

Ядерна зброя і її бойові властивості. Види ядерної зброї : атомна, 

термоядерна, комбінована, нейтронна. Вражаючі чинники ядерного вибуху і їх 

характеристика. Захист від уражуючих чинників. Атом і атомне ядро. Ядерна 

реакція. Реакція ділення. Реакція синтезу. Нейтронний боєприпас. Зовнішня 

картина ядерного вибуху. Загальна характеристика вражаючої дії ядерного 

вибуху. Оцінка втрат у вогнищі ядерного вибуху. Оцінка радіаційної 

обстановки. 

Хімічна зброя і наслідки її  застосування. Отруйні речовини, їх 

класифікація, дія па організм людини. Характерні ознаки застосування 

отруйних речовин. Захист від вражаючих чинників хімічної зброї.  

Бактеріологічна (біологічне) зброя і наслідки її  застосування. Способи 

застосування бактеріологічної зброї. Ознаки застосування бактерійних засобів. 

Захист від вражаючих чинників бактеріологічної зброї. Способи і засоби 

застосування хімічної і біологічної зброї.                                          

                                                              Література: [5,28,33,37,38, 41-43] 

 

Тема 3. Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку 

надзвичайних ситуацій (НС)  

НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. Галузевий 

моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері відповідальності центральних 

органів виконавчої влади. Найменування та визначення основних показників 
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джерел природних НС та номенклатура, позначення, розмірність і порядок 

визначення параметрів уражуючих чинників джерел техногенних НС, які 

контролюються і підлягають прогнозуванню. 

Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і 

системами захисту та ліквідації НС, стану впровадження превентивних заходів 

щодо зменшення їхніх масштабів. Мережа спостереження і лабораторного 

контролю. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, збирання, 

оброблення, передавання та збереження моніторингової інформації. 

Методичні положення ідентифікації та паспортизації об’єктів 

господарювання щодо визначення потенційної небезпеки. Визначення та аналіз 

небезпек, пов’язаних з порушенням умов безпечної експлуатації ОГ. Виявлення 

небезпечних речовин та критичних умов їх прояву.  

Література: [5, 12-15, 24, 25-27] 

 

Тема 4. Планування заходів з питань цивільного захисту  

Структурно-функціональна модель протидії НС (попереджувальна, 

компенсаційна, комплексна тощо). Загальні принципи превентивного та 

оперативного (аварійного) планування заходів щодо зниження ризиків і 

зменшення масштабів НС. Вимоги до складу, змісту та форми плануючої 

документації.  

Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації 

аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом’якшення їхніх наслідків. Вимоги до 

складання та змісту аналітичної і оперативної частини плану локалізації і 

ліквідації аварійних ситуацій.  

Нормативно-методичні документи із створення і управління діяльністю 

спеціалізованих служб та (або) функціональних підсистем Єдиної державної 

системи цивільного захисту в залежності від профільного напряму ВНЗ.  

Плануючі документи з теоретичного і практичного навчання персоналу 

ОГ до дій у НС, організація і проведення спеціальних об’єктових навчань, 

тренувань з відпрацювання заходів за планами реагування на НС, локалізації та 
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ліквідації аварій. 

Методика розробки планів по попередженню НС. Комплекс 

організаційних і інженерно-технічних заходів по відвертанню і мінімізації 

наслідків НС природного характеру.  

Методика розробки планів по попередженню ЧС. Комплекс 

організаційних і інженерно-технічних заходів по відвертанню і мінімізації 

наслідків ЧС природного характеру. Особливості планування дій персоналу по 

локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій і пом'якшення їх наслідків. 

Вимоги до складання і змісту аналітичної і оперативної частини плану 

локалізації і ліквідації аварійних ситуацій. 

Методика планування заходів по фізичному, функціонального і 

комбінованого захисту персоналу, а також ліквідації наслідків НС на основі 

прогнозу варіантів (сценаріїв) розвитку обстановки, аналізу власних і ресурсів 

третіх сторін по реагуванню на НС і ліквідації їх наслідків з урахуванням 

режиму функціонування системи. 

Література: [12-15, 27-33] 

 

Тема 5. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і 

пожеж та противибуховий і протипожежний захист об’єктів 

господарювання  

Класифікація вибухо-пожежонебезпечних зон. Характеристика ступенів 

руйнування. Визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухо-

пожежною та пожежною небезпекою. Визначення ступеню їхньої 

вогнестійкості. Оцінка масштабу і характеру (виду) пожежі, прогнозування її 

розвитку, швидкості та напрямку поширення , площі зон задимлення і часу 

зберігання диму. Противибуховий та протипожежний захист ОГ, основні 

заходи захисту від техногенних вибухів та пожеж. Засоби усунення пожеж: 

стаціонарні, ручні та пересувні. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації. 

Планування дій персоналу підприємств та організацій при пожежах. Методика 

розрахунку необхідного часу на евакуацію людей із приміщень різного 
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призначення, у яких виникає пожежа. 

Література: [6, 15, 16, 19, 21, 39] 

 

Тема 6. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в 

зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження  

Характеристики зон радіоактивного, хімічного та біологічного зараження. 

Визначення параметрів зон забруднення радіоактивними (РР) та небезпечними 

хімічними речовинами (НХР) під час аварійного прогнозування можливої 

обстановки за відповідними таблицями (класу стійкості атмосфери, напряму 

розповсюдження хмари, потужності рівня радіації, доз опромінення людей, 

приведеної величини часу початку і тривалості опромінення, довжини та 

ширини зон забруднення (для РР) та площі зони, глибини, часу підходу хмари 

забрудненого повітря до ОГ (для НХР), тривалості дії ураження РР, НХР. 

Порядок нанесення зон радіоактивного та хімічного забруднення на 

картографічну схему (план, карту).  

Превентивні заходи щодо зниження масштабів радіаційного та хімічного 

впливу на ОГ та АТО. Визначення комплексу заходів захисту персоналу і 

матеріальних цінностей ОГ та АТО у разі виникнення аварії на радіаційно чи 

хімічно небезпечному об’єкті. Протирадіаційний захист (термінові, невідкладні, 

довгострокові контрзаходи) в умовах радіаційної аварії, критерії для прийняття 

рішення щодо їхнього запровадження. Типові режими радіаційного захисту і 

функціонування ОГ в умовах радіоактивного забруднення місцевості. 

Планування заходів із запобігання поширенню інфекційних захворювань 

з первинного осередку. 

Література: [ 2, 7, 9, 11, 14, 34, 41] 

 

Тема 7. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних 

наслідків НС 

Характеристика зон небезпечних геологічних процесів і явищ. 

Визначення показників, що характеризують ушкодження будівель, споруд та 
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обсяги завалів у зонах НС, спричинених природними чинниками фізичного 

походження. Інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій. 

Характеристика зон затоплень, які виникають під час руйнування 

підпірних споруд (греблі) водосховищ. Визначення параметрів, характеру руху 

хвилі прориву при повному руйнуванні підпірних споруд водосховища. 

Розрахунок хвилі прориву при частковому руйнуванні греблі. Порядок 

нанесення на карту ділянки затоплення місцевості. 

Заходи з мінімізації небезпечних наслідків, які запроваджуються завчасно 

та у разі загрози затоплення. Заходи щодо захисту населення при 

катастрофічних затопленнях.  

Порядок розрахунку збитків за типами НС. Розрахунок загального обсягу 

збитків. Методика оцінки збитків від наслідків НС за основними його видами.  

Література: [23, 28-33, 35, 39]  

 

Змістовий модуль 2. Профільна підготовка  

Тема 8. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного 

захисту 

Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування збитків 

постраждалим. Страховий механізм відшкодування збитків від НС. Порядок 

надання фінансової допомоги та схема опрацювання звернень щодо виділення 

коштів з резервного фонду державного бюджету. 

Поняття державного резерву, його склад, призначення. Єдина система 

державного резерву України. Бюджетні та позабюджетні джерела формування 

резервного фонду. Утримання і розвиток системи державного резерву. 

Фінансування операцій, пов’язаних з накопиченням (приростом), поновленням 

матеріальних цінностей державного резерву. Норми резервування та 

фінансування системи державного резерву на випадок НС. 

Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, 

регіонального та місцевого резерву.  

Забезпечення цільових видів страхування. Порядок створення страхових і 
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резервних фондів, запасів матеріальних засобів, а також незнижуваних ресурсів 

продуктів харчування та непродовольчих товарів першочергового вжитку, 

необхідних для реагування на надзвичайні ситуації. 

Координація організації торгівлі продуктами харчування і товарами 

першочергового вжитку для постраждалого населення.  

Література: [8, 17, 18, 20, 26-30] 

 

Тема 9. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту 

Економіка катастроф. Ранжування регіонів за ступенем потреби в 

інвестиційних ресурсах на запобігання та ліквідацію наслідків НС. Домінантні 

показники під час вибору регіону інвестування. 

Структура бізнес–плану інвестиційного проекту. Основні положення 

пропонованого проекту. Аналіз соціально-економічного стану та потенційних 

небезпек техногенного та природного характеру регіону (підприємства). 

Необхідність розробки програми. Сутність пропонованого проекту, план 

науково-дослідних робіт та реалізації програми. Організаційний план. План 

здійснення маркетингових досліджень. Фінансовий план. Цикл інвестиційного 

проекту, його фази та стадії.  

Вибір ефективного заходу (проекту) за сукупністю економічних та 

екологічних показників. Економічний ефект від застосування заходів захисту 

населенні і територій від НС та його розрахунок. Визначення та розрахунок 

терміну окупності проекту. 

Література: [24-29, 31-33] 

 

Тема 10. Заходи цивільної оборони по захисту населення в 

надзвичайних ситуаціях мирного і військового час  (ділова гра). 

Метою ділавої гри є поглиблення знань за окремими темами лекційного 

матеріалу та питань, які вивчаються самостійно; формування умінь та набуття 

досвіду оцінки небезпечних та шкідливих чинників, інженерної обстановки під 

час аварій на небезпечних об’єктах; вироблення практичних навиків з 
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підвищення спроможності сталого функціонування  у НС, реалізації аварійно-

рятувальних, відновлювальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації 

наслідків НС; використання індивідуальних та колективних засобів захисту. 

Література: [40-43] 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу 

з дисципліни “Цивільний захист”. Виконання контрольної роботи сприятиме 

поглибленому вивченню основних тем курсу, формуванню практичних навичок 

щодо захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в 

умовах надзвичайних ситуацій. Номер варіанта контрольної роботи студент 

обирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю). 

Перша літера прізвища студента Номер варіанта контрольної роботи  

А, Б, В 1 

Г, Д, Е 2 

Є, Ж, З 3 

І, Ї, Й, К 4 

Л, М, Н 5 

О, П, Р 6 

С, Т, У 7 

Ф, Х, Ц 8 

Ч, Ш, Щ 9 

Ю, Я 10 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 

складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи 

студентів. 

Мета контрольної роботи — поглибити і розширити спектр знань у 

галузі цивільного захисту на основі розвитку у студентів творчого мислення, 

уміння вирішувати певні завдання на тлі навчальної обстановки, виробленню 

практичних навиків з підвищення спроможності сталого функціонування ОГ у 
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НС, реалізації аварійно - рятувальних, відновлювальних та інших невідкладних 

робіт під час ліквідації наслідків НС. 

Послідовність виконання контрольної роботи: 

1. Індивідуальне завдання слід доповнити описово (словами) або схемами 

та цифрами. 

2. Скласти список використаної літератури. 

Контрольна робота повинна бути здана у строк, встановлений навчальним 

планом. Студенти, що не здали контрольної роботи, до заліку не допускаються. 

Контрольну роботу потрібно підписати і зазначити дату її виконання. При 

задовільному її виконанні контрольну роботу буде зараховано. За наявності 

зауважень викладача студент доопрацьовує роботу з урахуванням зауважень і 

здає її до деканату. 

 

ВАРІАНТИ  КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант 1 

1. Основні положення міжнародного права з питань захисту людей. 

2. Закон і положення про ЦО України. 

  

Варіант 2 

1. Надзвичайні ситуації мирного часу. 

2. Надзвичайні ситуації воєнного часу. 

 

Варіант 3 

1. Принципи захисту населення і територій у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

2. Інженерний захист населення.  

 

Варіант 4 

1. Система централізованого оповіщення ЦО. 

2. Оповіщення про виникнення НС на атомних станціях. 
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Варіант 5 

1. Стійкість роботи промислових об’єктів у надзвичайних ситуаціях. 

2. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.  

Варіант 6 

1. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. 

2. Транспортні аварії (катастрофи). 

 

Варіант 7 

1. Надзвичайні ситуації природного характеру. 

2. Стихійне лихо. 

 

Варіант 8 

1. Захист продуктів харчування. 

2. Приведення у готовність та організація роботи органів управління у 

НС. 

 

Варіант 9 

1. Шкідливі фактори навколишнього середовища. 

2. Локальні системи оповіщення. 

Варіант 10 

1. Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах 

влади, їхня мета і завдання. 

2. Види протирадіаційних укрить. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Основні положення міжнародного права з питань захисту людей. 

2. Закон і положення про ЦО України. 

3. Надзвичайні ситуації мирного часу. 

4. Надзвичайні ситуації воєнного часу. 

5. Принципи захисту населення і територій у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

6. Інженерний захист населення.  

7. Система централізованого оповіщення (ЦО). 

8. Оповіщення про виникнення НС на атомних станціях. 

9. Стійкість роботи промислових об’єктів у надзвичайних ситуаціях. 

10. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.  

11. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. 

12. Транспортні аварії (катастрофи). 

13. Надзвичайні ситуації природного характеру. 

14. Стихійне лихо. 

15. Захист продуктів харчування. 

16. Приведення у готовність та організація роботи органів управління у 

НС. 

17. Шкідливі фактори навколишнього середовища. 

18. Локальні системи оповіщення. 

19. Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах 

влади, їхня мета і завдання. 

20. Види протирадіаційних укрить. 

21. Класифікація надзвичайних ситуацій в Україні. 

22. Визначення надзвичайної ситуації (НС) техногенного та природного 

характеру. 

23. Рівні надзвичайних ситуацій. 

24. Визначення поняття «Цивільна оборона» та завдання цивільної 

оборони. 
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25. Служби цивільної оборони. 

26. Єдина державна система запобігання надзвичайним ситуаціям 

техногенного і природного характеру (ЄДС НС). 

27. Склад ЕДС НС. 

28. Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 

виконавчих органах влади, їх завдання. 

29. Сутність реформування цивільної оборони України. 

30. Єдина державна система цивільного захисту населення і територій. 

31. Визначення поняття «цивільний захист». Правова основа цивільного 

захисту. 

32.  Мета і завдання цивільного захисту. 

33. Підсистеми теми єдиної державної системи цивільного захисту. 

34. Сили і засоби цивільного захисту. 

35. Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту. 

36. Хто відповідальний за цивільний захист підприємства, установи, 

організації та його обов’язки. 

37. Орган управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту об’єкта господарювання. 

38. За що несе відповідальність та обов’язки начальника штабу цивільної 

оборони та надзвичайних ситуацій об’єкта господарювання. 

39. Невоєнізовані формування цивільного захисту об’єкта господарювання 

та їх призначення. 

40. Організація невоєнізованих формувань цивільного захисту на 

промисловому підприємстві. 

41. Основні положення міжнародного права щодо військовослужбовців 

діючих армій і збройних сил на морі. 

42. Основні положення міжнародного права щодо військовополонених. 

43. Основні положення міжнародного права щодо цивільного населення 

під час війни. 

44. Визначення ЦЗН України відповідно до законодавства. 
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45. Завдання ЦЗН України відповідно до закону. 

46. Режими роботи єдиної державної системи попередження й реагування 

на НС техногенного й природного характеру (ЄДСНС). 

47. Основні завдання ЦЗ України. 

48. Основні режими функціонування ЄДС НС. 

49. Сили ЦЗ України. 

50. Характеристика НС природного походження (землетрус, карст, повінь). 

51. Екологічна небезпека областей України. 

52. Класифікація техногенно небезпечних об’єктів. 

53. Негативні наслідки техногенної аварії. 

54. Режими радіаційного захисту. 

55. Радіаційно небезпечні об’єкти. 

56. Пожежо- і вибухонебезпечні об’єкти. 

57. Служба спостережень на техногенно-небезпечних об’єктах. 

58. Класифікація захисних споруд. 

59. Ступінь захисту захисних споруд. 

60. Основні положення міжнародного права щодо військовослужбовців 

діючих армій і збройних сил на морі. 

61. Основні положення міжнародного права щодо військовополонених. 

62. Основні положення міжнародного права щодо цивільного населення 

під час війни. 

63. Розпізнавальні знаки для персоналу ЦЗН.  

64. Визначення ЦЗН України відповідно до законодавства. 

65. Структура ЦЗН України. 

66. Характеристика сил ЦЗН України. 

67. Завдання ЦЗН України відповідно до закону. 

68. Режими роботи єдиної державної системи попередження й реагування 

на НС техногенного й природного характеру (ЄДСНС). 

69. Служби на об'єктах господарської діяльності для вирішення завдань 

ЦЗН. 
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70. Дайте визначення таким поняттям: НС, стихійне лихо, небезпечне 

природне явище. 

71. Дайте визначення таким поняттям: аварія, катастрофа. 

72. Негативний і позитивний вплив науково-технічного прогресу на 

життєдіяльність населення. 

73. Дайте визначення таким поняттям: вогнище ураження, зона зараження. 

74. Основні потенційні небезпеки як причини можливих НС в Україні. 

75. Класифікація НС за характером походження.  

76. Класифікація НС за масштабами поширення. 

77. Основні первинні причини НС мирного часу. 

78. Ступені й ознаки променевої хвороби людини. 

79. Оцінка обстановка в НС. З якою метою вона виконується. 

80. Вихідні дані необхідні для прогнозування радіаційної обстановки при 

аваріях на АЕС. 

81. Види прогнозування обстановки в НС. 

82. Основні способи захисту населення. 

83. Класифікація захисних споруд і загальні вимоги до них. 

84. Коефіцієнт послаблення радіації. 

85. Визначення евакуації й розосередження. 

86. Класифікація й призначення засобів індивідуального захисту 

населення. 

87. Класифікація засобів індивідуального захисту. 

88. Перелічіть в потрібній послідовності види медичної допомоги 

населенню при проведенні рятувальних і невідкладно-відбудовних робіт. 

89. Опишіть різновиди кровотеч і можливі ускладнення. 

90. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту 
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