
1 

 

Міністерство освіти і науки України 
 

Національний університет водного господарства та природокористування 

 
Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури 

 
Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з науково-педагогічної, 
методичної та виховної роботи 
________________ О.А. Лагоднюк 
«______»_____________ 2020 р. 

 

 

 

03-10-135 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Program of the Discipline 
 

ЦИВІЛЬНА БЕЗПЕКА ОБʼЄКТІВ ТА ТЕРИТОРІЙ 

CIVIL SECURITY OF FACILITIES AND TERRITORIES 

 
 
 

                       спеціальність 263 «Цивільна безпека»  
                      speciality 263 «Civil security» 

            (шифр і назва спеціальності)  
            (code and name of the specialty) 

 

освітньо-професійна програма «Охорона праці» 
educational and professional program «Occupational health and safety»  

 
 

Рівне – 2020  

 
 



2 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільна безпека об’єктів та 
територій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, які 
навчаються за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» 
спеціальності 263 «Цивільна безпека». Рівне: НУВГП, 2020. 25 с. 
 
 
Розробники: Кусковець Сергій Леонідович, канд. техн. наук, доцент, доцент 
кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності. 
 
 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри охорони праці та безпеки 
життєдіяльності 
Протокол від «06» червня 2020 року № 14. 
 
Завідувач кафедри          _____________                   (В.Л. Филипчук) 
    підпис   прізвище та ініціали 

 
Керівник групи забезпечення спеціальності 263 «Цивільна безпека» 
_____________          (В.Л. Филипчук) 

підпис  прізвище та ініціали 

 
Схвалено науково-методичною радою з якості ННІБА 
Протокол від «23» червня 2020 року № 6. 
 
Голова науково-методичної ради з якості ННІБА 
_____________          (Р.М. Макаренко) 

підпис  прізвище та ініціали 

 
 
 

 
 
    
 
        
 
  

© Кусковець С.Л., 2020 

© НУВГП, 2020 

 



3 

 

ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Цивільна безпека об’єктів та територій» є 
обов’язковою компонентою освітньо-професійної програми «Охорона 
праці» рівня підготовки магістра за спеціальністю 263 «Цивільна безпека». 

Пріоритетним завданням стратегії гарантування безпеки людини, 
суспільства і держави вцілому є запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій та забезпечення стійкості об’єктів і територій у разі їх виникнення. 
Виконання вказаних завдань вимагає науково обґрунтованих управлінських 
рішень при плануванні заходів щодо зниження ризиків виникнення 
надзвичайних ситуацій та мінімізації їх можливих наслідків. Тому, 
комплексна оцінка техногенної та пожежної безпеки і цивільного захисту 
територій та окремих регіонів на прикладі забезпечення безпеки окремих 
територіальних одиниць та об’єктів набула важливого значення. 

Масштабність надзвичайних ситуацій та їх негативні наслідки створюють 
загрозу життю і здоров’ю людей, що вимагає чіткої організації та 
ефективного проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 

Вивчення навчальної дисципліни надає здобувачам вищої освіти 
компетентностей щодо: 

- здатності формулювати особисту думку та доказово представляти 
точку зору щодо інженерних рішень та управлінських дій; 

- бути готовим до реалізації на практиці в конкретних умовах заходів 
(методів) захисту населення і міських територій у надзвичайних ситуаціях та 
працівників від виробничих небезпек; 

- уміння оптимізувати методи й засоби спрямовані на припинення дії 
небезпечних і шкідливих факторів, рятування життя і збереження здоров’я 
працівників і населення; 

- здатності до розрахунково-аналітичного забезпечення виробничих 
рішень, контролю умов праці, організації та координації робіт з охорони 
праці і цивільного захисту, управління системами життєзабезпечення 
підприємств та супроводу об’єктів з питань цивільного захисту та охорони 
праці; 

- здатності до розроблення (проектування) систем і технологій 
спрямованих на створення безпечних умов для життя і професійної 
діяльності людини, розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій щодо 
проведення заходів із запобігання впливу виробничих небезпек, 
ліквідування надзвичайних ситуацій; 
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- усвідомлення функцій управління та форм їх реалізації державною 
політикою з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки на рівні 
держави, адміністративних територій, суб’єкта господарювання. 

Результатами навчання, які набувають здобувачі вищої освіти вивчаючи 
дану дисципліну є вміння: 

- виконувати експертизу у сфері цивільної безпеки, проектів 
будівництва, містобудівної документації, засобів захисту та інших 
організаційних і технічних рішень спрямованих на захист працівника та 
населення від різних видів небезпек;  

- демонструвати обізнаність щодо новітніх принципів та методів 
захисту працівників на робочих місцях, населення, територій, 
навколишнього природного середовища та майна від небезпек за різних 
видів виробництва, оцінювання ефективності нових методів та систем 
захисту; 

- передбачати та визначати зони підвищеного системного й 
індивідуального ризику, критерії прийнятних ризиків та їх рівнів; 

- аналізувати можливі причини виникнення надзвичайної ситуації, 
нещасного випадку, професійного захворювання, аварії на об’єктах за 
різного виду виробництва та оцінювати їх наслідки; 

- керувати системами управління цивільним захистом, охороною 
праці, техногенною безпекою на рівні підприємства, установи, організації, 
території; 

- проводити оцінку стану забезпечення цивільної безпеки під час 
виконання професійних обов’язків, експлуатації виробництв, об’єктів, 
будівель, споруд, інженерних мереж у різних галузях господарювання; 

- проводити аналіз правових, організаційних, технічних та інших 

заходів з питань цивільної безпеки; 

- застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття 
рішень у складних непередбачуваних умовах. 

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення курсу передбачає наявність 
систематичних та ґрунтовних знань із курсів підготовки дисциплін «Ризики 
та моделювання в цивільній безпеці», «Інженерний захист населення», 
«Системи індивідуального захисту». 

Вимоги до знань та умінь визначаються освітньо-професійною 
програмою «Охорона праці» спеціальності 263 «Цивільна безпека».  
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Анотація 

 
Дисципліна «Цивільна безпека об’єктів та територій» є невід’ємною 

складовою підготовки фахівця у галузі охорони праці і формує його 
професійну компетентність відповідного рівня. 

Навчальна дисципліна формує в майбутніх фахівців уміння та 
компетентності щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки і 
цивільного захисту адміністративних територій та суб’єктів 
господарювання, а також реагування на наслідки надзвичайних ситуацій. 

Результати навчання полягають у здатності фахівців проводити оцінку 
стану забезпечення цивільної безпеки об’єктів, будівель, споруд, інженерних 
мереж та територій внаслідок дії вражаючих факторів надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру та вмінні приймати 
інженерні рішення й управлінські дії щодо ліквідації їх наслідків. 

Ключові слова: цивільна безпека; цивільний захист; техногенна безпека; 
пожежна безпека; аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи; сили 
цивільного захисту; органи управління цивільного захисту; аварійно-

рятувальна техніка та обладнання. 
 

Аbstract 
 

The discipline "Civil security of objects and territories" is an integral part of 
the training of a specialist in the field of labor protection and forms his 
professional competence of the appropriate level. 

The discipline develops in future specialists the skills and competencies to 

ensure fire and man-made safety and civil protection of administrative territories 
and business entities, as well as to respond to the consequences of emergencies. 

The results of the training are the ability of specialists to assess the state of 
civil safety of facilities, buildings, structures, utilities and areas due to the impact 
of emergencies of man-made and natural nature and the ability to make 
engineering decisions and management actions to eliminate their consequences. 

Key words: civil security; сivil рrotection; technogenic safety; fire safety; 

emergency rescue and other urgent works; civil defense forces; civil protection 
management bodies; emergency rescue machinery and equipment. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація,  

рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів - 6 

Галузь знань 

26 «Цивільна безпека» Обов’язкова Спеціальність 

263 «Цивільна безпека» 

Модулів - 1 

Освітньо-професійна 

програма: 
«Охорона праці» 

Рік підготовки 

Змістових модулів - 3 
1 1 

Семестр Загальна кількість  
годин - 180 2 2 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання - 4 

самостійної роботи 
студента - 8 

Рівень вищої освіти: 
другий (магістерський) 

рівень 

Лекції 
32 год 2 год 

Практичні, семінарські 
30 год 18 год 

Самостійна робота 

118 год 160 год 

Вид контролю 

екзамен екзамен 

 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної роботи становить (%):  
- для денної форми навчання – 34 % до 66 %; 
- для заочної форми навчання – 11 % до 89 %. 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна «Цивільна безпека об’єктів та територій» 
включається до навчальних планів як самостійна дисципліна циклу 
професійної підготовки. 

Мета вивчення дисципліни при підготовці здобувачів вищої освіти 
другого магістерського рівня полягає у формуванні у майбутнього фахівця 
чіткого розуміння впливу надзвичайних ситуацій на об’єкти та території, 
вмінні приймати відповідні інженерні рішення та управлінські дії щодо 
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реалізації на практиці заходів (методів) захисту населення і територій та 
ліквідування наслідків надзвичайних ситуацій. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація забезпечення 
цивільної безпеки адміністративних територій та суб’єктів господарювання 
від надзвичайних ситуацій, а також відповідного реагування на них. 

Основним завдання дисципліни є: 
- організація заходів забезпечення пожежної та техногенної безпеки та 

цивільного захисту на об’єктах та територіях; 
- організація підготовки до дій за призначенням органів управління та сил 

цивільного захисту; 
- організація і проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт при ліквідації  надзвичайних ситуацій на об’єктах різного 
призначення. 

В результаті вивчення дисципліни «Цивільна безпека об’єктів та 
територій» здобувачі вищої освіти повинні: 

знати: 
- стан пожежної, техногенної безпеки та природної небезпеки на 

території регіону та держави; 
- основні принципи забезпечення пожежної, техногенної безпеки та 

цивільного захисту на об’єктах та територіях; 
- порядок управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру; 
- склад та основні завдання сил цивільного захисту, порядок їх 

створення і застосування; 
- основні види техніки та обладнання, що застосовується при ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, їх технічні можливості та застосування; 
- організацію навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов’язана зі здійсненням заходів цивільного захисту; 
- організацію підготовки до дій за призначенням органів управління та 

сил цивільного захисту; 
- організацію та порядок проведення і управління аварійно-

рятувальними та іншими невідкладними роботами в осередках надзвичайних 
ситуацій, що виникли на об’єктах і територіях; 

- організаційні заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної 
безпеки об’єктів та територій; 

- критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 
господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових 
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заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 
безпеки; 

- методики розрахунку сил та засобів, необхідних для ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій. 

вміти: 
- оптимізувати методи й засоби спрямовані на припинення дії на 

оточення уражаючих факторів надзвичайних ситуацій; 
- здійснювати управління силами та засобами під час ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій; 
- оптимально застосовувати наявну техніку та обладнання для 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 
- проводити розрахунок необхідних сил та засобів під час ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та 
аварій, а також при проведенні евакуаційних та рятувальних заходів; 

- проводити оцінку пожежної обстановки внаслідок техногенних 
аварій на об’єктах.   

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. Організація заходів цивільного захисту 
Тема 1. Основні загальні відомості про надзвичайні ситуації та 

реагування на них. 
Основні поняття та визначення.  
Причини виникнення надзвичайних ситуацій. Класифікація надзвичайних 

ситуацій. Наслідки надзвичайних ситуацій.  
Принципи створення системи підтримки управлінських рішень з 

регіональної безпеки.  
Основні сценарії управління системою реагування на виникнення 

надзвичайних ситуацій.  
Управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру. 
Тема 2. Система управління цивільного захисту. 
Правова основа та суб’єкти забезпечення цивільного захисту.  
Основні принципи забезпечення цивільного захисту.  
Повноваження КМ України, РНБО, ДСНС у сфері цивільного захисту.  
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Єдина державна система цивільного захисту. Постійно діючі та 
координуючі органи управління цивільного захисту.  

Організація заходів цивільного захисту на об’єктах та територіях. 
Структурний підрозділ (посадова особа) з питань цивільного захисту об’єкта 
або території.  

Планування заходів цивільного захисту об’єкта. 
Фінансове забезпечення заходів цивільного захисту. Створення та 

використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій. 

Тема 3. Сили цивільного захисту. 
Склад та основні завдання сил цивільного захисту, порядок їх створення. 
Аварійно-рятувальні служби. Оперативно-рятувальна служба цивільного 

захисту. Критерії, за якими утворюються державні пожежно-рятувальні 
підрозділи (частини) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в 
адміністративно-територіальних одиницях.  

Спеціалізовані служби цивільного захисту.  
Формування цивільного захисту. Добровільні формування цивільного 

захисту.  
Громадські організації цивільного захисту. 
Тема 4. Аварійно-рятувальна техніка та обладнання служб 

цивільного захисту. 
Основні види техніки та обладнання, що застосовується при ліквідуванні 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків.  
Засоби пошуку і рятування людей.  
Аварійно-рятувальні машини, машини радіаційного та хімічного захисту. 
Технічні засоби спеціальної обробки. Дезінфекційно-душова установка 

ДДА-66.  
Пожежна й інженерна техніка та її застосування при проведенні аварійно-

рятувальних робіт. 
Тема 5. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. 
Організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. 
Навчання працюючого населення.  
Навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана зі 

здійсненням заходів цивільного захисту.  
Навчання учнів, студентів та дітей дошкільного віку.  
Навчання непрацюючого населення. 
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Тема 6. Підготовка органів управління та сил цивільного захисту до 
дій за призначенням. 

Загальні принципи превентивного та оперативного (аварійного) 
планування заходів щодо зменшення масштабів НС. Вимоги до складу, 
змісту та форми плануючої документації.  

Організація підготовки до дій за призначенням органів управління та сил 
цивільного захисту.  

Особливості підготовки органів управління та сил цивільного захисту. 
Порядок підготовки та проведення командно-штабних навчань органів 
управління, сил цивільного захисту та спеціальних об’єктових навчань і 
тренувань з питань цивільного захисту. 

 
Змістовий модуль 2. Організація реагування на надзвичайні ситуації 

та ліквідування їх наслідків 
Тема 7. Організація і проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт при ліквідуванні надзвичайних ситуацій. 
Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, організація та порядок 

проведення.  
Управління проведенням аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт.  
Організація взаємодії при виконанні аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт.  
Методи та засоби пошуку і рятування людей та майна.  
Невідкладні роботи. 
Тема 8. Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт при ліквідуванні надзвичайних ситуацій на 
транспорті. 

Види транспорту та можливі транспортні надзвичайні ситуації.  
Порядок та особливості проведення аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт при ліквідуванні надзвичайних ситуацій на 
залізничному, автомобільному, авіаційному, водному, трубопровідному 
транспорті та аварій у метрополітені. 

Тема 9. Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт при ліквідуванні надзвичайних ситуацій у наслідок 
пожеж та вибухів. 

Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах 
пожеж.  
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Порядок та особливості проведення аварійно-рятувальних робіт під час 
ліквідування аварій на пожежо- та вибухонебезпечних об’єктах, пожеж і 
вибухів на транспорті, під час гасіння пожеж у екологічних системах. 

Тема 10. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт в умовах викидання (загрози викидання) НХР та РР. 

Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт в умовах викидання (загрози викидання), утворення і розповсюдження 
НХР. Технології локалізації витоку та знезараження хмари НХР. Спеціальна 
обробка та її види. Знезараження територій, доріг. Дегазація забрудненої 
території, техніки та обладнання.  

Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт під час ліквідування аварій на біологічнонебезпечних об’єктах.  

Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт в умовах викидання (загрози викидання) РР. Ліквідування (локалізація) 
аварій на радіаційнонебезпечних об’єктах. Дезактивація. Демеркуризація. 
Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. 

Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт при ліквідуванні проливів (викидів) нафти і нафтопродуктів. 

Тема 11. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій унаслідок раптового 
руйнування будівель і споруд. 

Причини руйнування будівель та споруд. 
Характеристика та класифікація завалів у разі руйнування будівель і 

споруд.  
Фактори, що впливають на ефективність проведення робіт.  
Порядок та особливості проведення пошукових та аварійно-рятувальних 

робіт у завалах.  
Тема 12. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій унаслідок аварій в 
енергетичних системах та системах життєзабезпечення. 

Особливості ліквідуванні наслідків надзвичайних ситуацій на 
комунально-енергетичних та технологічних мережах.  

Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 
при ліквідуванні аварій на електричних мережах.  

Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 
при ліквідуванні аварій на водопровідних мережах та мережах каналізації. 

Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 
при ліквідуванні аварій на мережах газозабезпечення та теплопостачання. 
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Порядок проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 
при ліквідуванні аварій на технологічних трубопроводах.  

Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт у замкнутих просторах. 

Тема 13. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій природного 
характеру. 

Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій, пов’язаних з повінню, 
небезпечними метеорологічними явищами, аваріями на гідродинамічних 
спорудах.  

Особливості проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт під час ліквідування надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 
землетрусом, зсувом, обвалом та осіданням земної поверхні. 

Загальні правила безпеки при проведенні окремих видів аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт. 

 

Змістовий модуль 3. Організація заходів пожежної та техногенної 
безпеки 

Тема 14. Заходи забезпечення пожежної та техногенної безпеки.  
Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру.  
Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки.  
Забезпечення техногенної безпеки на об’єкті. 
Тема 15. Основні вимоги щодо забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки. 
Основні вимоги щодо забезпечення техногенної безпеки на об’єктах, на 

небезпечних територіях та у зонах можливого ураження. 
Загальні вимоги пожежної та техногенної безпеки щодо утримання 

об’єктів та територій.  
Державна стандартизація у сфері цивільного захисту. 
Тема 16. Державний нагляд і контроль у сфері цивільного захисту, 

пожежної та техногенної безпеки. 
Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових 
заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної 
безпеки.  
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Порядок подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-
технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань 
пожежної безпеки. 

Порядок проведення планових (позапланових) перевірок щодо 
додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері 
цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. Способи здійснення 
державного нагляду. 

Державна експертиза дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки і 
цивільного захисту під час проектування, будівництва та експлуатації 
об’єктів, забудові населених пунктів. 

 
4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л п сем інд с.р. л п сем інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Організація заходів цивільного захисту 

Тема 1. Основні 
загальні відомості 
про надзвичайні 
ситуації та 
реагування на них.  

10 2    8 10 

1 2 

  10 

Тема 2. Система 
управління 
цивільного захисту. 

10 2 2   6 10   10 

Тема 3. Сили 
цивільного захисту. 10 2 2   6 10   10 

Тема 4. Аварійно-

рятувальна техніка 
та обладнання служб 
цивільного захисту. 

10 2 2   6 15   12 

Тема 5. Навчання 
населення діям у 
надзвичайних 
ситуаціях. 

8 2    6 10   10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 6. Підготовка 
органів управління 
та сил цивільного 
захисту до дій за 
призначенням. 

10 2 2   6 10     10 

Разом за змістовим 
модулем 1 

58 12 8   38 65 1 2   62 

Змістовий модуль 2. Організація реагування на надзвичайні ситуації та 
ліквідація їх наслідків 

Тема 7. Організація і 
проведення 
аварійно-

рятувальних та 
інших невідкладних 
робіт при 
ліквідуванні 
надзвичайних 
ситуацій. 

12 2 2   8 12 

1 

2   10 

Тема 8. Особливості 
проведення 
аварійно-

рятувальних та 
інших невідкладних 
робіт при 
ліквідуванні 
надзвичайних 
ситуацій на 
транспорті. 

12 2 2   8 15 2   12 

Тема 9. Особливості 
проведення 
аварійно-

рятувальних та 
інших невідкладних 
робіт при 
ліквідуванні 
надзвичайних 
ситуацій у наслідок 
пожеж та вибухів. 

12 2 2   8 12 2   10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 10. Проведення 
аварійно-

рятувальних та 
інших невідкладних 
робіт в умовах 
викидання (загрози 
викидання) НХР та 
РР. 

14 2 4   8 12  2   10 

Тема 11. Проведення 
аварійно-

рятувальних та 
інших невідкладних 
робіт під час 
ліквідування 

надзвичайних 
ситуацій унаслідок 
раптового 
руйнування будівель 
і споруд. 

12 2 2   8 12 

 

2   10 

Тема 12. Проведення 
аварійно-

рятувальних та 
інших невідкладних 
робіт під час 
ліквідування 

надзвичайних 
ситуацій унаслідок 
аварій в 
енергетичних 
системах та системах 
життєзабезпечення. 

14 2 2   8 12 2   10 

Тема 13. Проведення 
аварійно-

рятувальних та 
інших невідкладних 
робіт під час 
ліквідування 

надзвичайних 
ситуацій природного 
характеру. 

12 2 2   8 14 2   12 



16 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Разом за змістовим 
модулем 2 

86 14 16   56 89 1 14   74 

Змістовий модуль 3. Організація заходів пожежної та техногенної безпеки 

Тема 14. Заходи 
забезпечення 
пожежної та 
техногенної безпеки.  

12 2 2   8 8     8 

Тема 15. Основні 
вимоги щодо 
забезпечення 
пожежної та 
техногенної безпеки. 

12 2 2   8 10 

 2 

  8 

Тема 16. Державний 
нагляд і контроль у 
сфері цивільного 
захисту, пожежної та 
техногенної безпеки. 

12 2 2   8 8   8 

Разом за змістовим 
модулем 3 

36 6 6   24 26  2   24 

Усього годин 180 32 30   118 180 2 18   160 

 

5. Теми семінарських занять 

(не передбачені) 
 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 

1. Розрахунок сил і засобів для гасіння пожежі і виконання 
аварійно-рятувальних робіт на хімічно небезпечних об'єктах 

2 2 

2. Розрахунок сил і засобів, необхідних для локалізації й 
знешкодження джерела хімічного забруднення та для 
проведення пошуково-рятувальних робіт при аваріях на 
хімічно небезпечних об'єктах 

4 2 

3. Розрахунок сил і засобів для деблокування потерпілих з-під 
завалів при руйнуванні багатоповерхових будинків (споруд) 

2 2 
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1 2 3 4 

4. Розрахунок сил і засобів аварійно-відновлювальних 
формувань при порушенні транспортних сполучень (завалах 
та руйнуваннях мостів) 

2  

2 

5. Розрахунок сил і засобів аварійно-відновлювальних 
формувань при ліквідуванні аварій на комунально-

енергетичних мережах 

2 

6. Розрахунок сил і засобів підрозділів аварійно-рятувальних сил 
для проведення евакуації при затопленні (підтопленні) 
населених пунктів 

4  2 

7. Розрахунок сил і засобів: 
1. для проведення поховальних робіт при епізоотії; 
2. підрозділів охорони громадського правопорядку під час 
ліквідації НС; 
3. підрозділів медицини катастроф під час ліквідації НС. 

2 2 

8. Введення сил цивільного захисту в зону ураження стихійним 
лихом 

2 2 

9. Розрахунок ймовірності виникнення пожежі 2  

 

2 
10. Оцінювання пожежної обстановки суб’єкта господарювання 2 

11. Оцінювання обстановки при вибухах паливно-повітряних 
сумішей 

2 

12. Інженерні роботи на об’єктах, що зазнали ураження 

внаслідок дії повітряної ударної хвилі 
4 2 

 Разом  30 18 

 
7. Теми лабораторних занять 

(не передбачені) 
 

8. Самостійна робота  
Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання:  
Підготовка до аудиторних занять – 31 год.  
Підготовка до контрольних заходів – 36 год.  

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 
на лекціях – 51 год. 
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8.1. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

1 2 3 4 

1.  Заходи щодо захисту обʼєктів і територій, які проводять 
завчасно 

6 14 

2.  Заходи щодо захисту обʼєктів і територій у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій 

7 15 

3. Основні напрямки діяльності органів виконавчої влади у 
сфері запобігання надзвичайним ситуаціям на території 
регіону 

6 14 

4. Обмежувальні заходи у зоні виникнення надзвичайних 
ситуацій на території регіону 

7 15 

5. Страхування відповідальності за завдану шкоду 
внаслідок експлуатації небезпечного об’єкта 

6 14 

6. Особливості організації і проведення пошуково-

рятувальних робіт у лісах 
6 14 

7. Особливості проведення пошуково-рятувальних робіт у 
горах та печерах 

6 14 

8. Особливості проведення пошуково-рятувальних робіт 
при аваріях на воді, льоду та інших важкодоступних 
місцях 

7 14 

 Разом 51 114 

 
9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

(не передбачено) 
 

10. Методи навчання 

Під час лекційного курсу застосовується комплекти роздаткового 
матеріалу за темами дисципліни, дискусійне обговорення проблемних 
питань, мультимедійне обладнання і презентації.  

На практичних заняттях вирішуються завдання із обґрунтування та 
визначення необхідних сил та засобів для ліквідування надзвичайних 
ситуацій природного та техногенного характеру, аварій, пожеж, визначення 
рівня пожежної небезпеки об’єкта, а також оцінювання обстановки на ньому 
внаслідок дії вражаючих факторів вибуху. Участь у проведенні навчань, що 
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проводять підрозділи ДСНС з питань організації ліквідування наслідків 
надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. 

 

11. Методи контролю 

Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти з навчальної 
дисципліни проводиться у тестовій формі на базі системи Moodle. Тестові 
завдання місять 30 питань різного рівня складності та задачі. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом проведення поточних тестових 

завдань «Навчальної платформи НУВГП»; 

- з практичних завдань – з допомогою перевірки виконаних практичних 
завдань: 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
Підсумковий контроль відбувається на екзамені в тестовій формі на базі 

системи Moodle за результатом оцінки відповідей на тестові питання різних 
рівнів складності та рішення задач. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
 

 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 
тест 

(екзамен) 
Сума 

Змістовий модуль 1 
Змістовий модуль2 Змістовий 

модуль 3 

40 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 МК1 МК2 

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 20 20 

Т1, Т2 ... Т16 – теми змістових модулів.  
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Шкала оцінювання  
Сума балів за всі форми навчальної 

діяльності Оцінка за національною шкалою 

90-100 відмінно 

82-89 добре 
74-81 

64-73 задовільно 
60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. 03-10-42 Кусковець С. Л. Методичні вказівки до практичних занять і 
самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільна безпека об’єктів та 
територій» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за 
освітньо-професійною програмою «Охорона праці» спеціальності 263 
«Цивільна безпека» денної та заочної форм навчання [Електронне видання], 
− Рівне, 2020. 27 с. URL: 

 

14. Рекомендована література  
Базова  

1. М.М. Гіроль, Л.Р. Ниник, В.Й. Чабан Техногенна безпека. 
Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2003. – 358 с. 

2. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист. Підручник. – 
Київ : Знання-Прес, 2007. – 487 с. 

3. Євдін О.М, Могильниченко В.В, Скідан М.А, Рибакова Е.О. Захист 
населення і територій від надзвичайних ситуацій. Том 1. "Техногенна та 
природна небезпека". Посібник. – К.: КІМ, 2007. – 636 с. URL: 
https://www.twirpx.com/file/1228731/ (дата звернення: 03.06.2020). 

4. В.Г. Аветисян, Ю.М. Сенчихін, С.В. Кулаков, Ю.О. Куліш, В.В. 
Тригуб Електронний підручник "Організація аварійно-рятувальних робіт". 
За загальною редакцією В.П. Садкового. (Лист МОН від 12.06.09 № 1/11-
4066). 
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Нормативна 
5. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) 

у сфері господарської діяльності» від 5 квітня 2007 року № 877-V. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16 (дата звернення: 27.05.2020). 
6. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 

2059-VIII. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T172059.html (дата 
звернення: 03.06.2020). 

7. Кодекс цивільного захисту України із змінами. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17 (дата звернення: 29.05.2020). 

8. Постанова КМУ від 05 вересня 2018 р. № 715 «Про затвердження 
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30.05.2020). 

9. Постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження 
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URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-п (дата звернення: 
30.05.2020). 

10. Постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 443 «Про затвердження 
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цивільного захисту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443-2013-
п#Text (дата звернення: 30.05.2020). 

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052 
«Про затвердження Положення про Державну службу України з 
надзвичайних ситуацій». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-
п. (дата звернення: 30.05.2020). 

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 1993 р. №733 
«Про створення Національної ради з питань безпечної життєдіяльності 
населення». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-93-п (дата 
звернення: 30.05.2020). 

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 «Про 
затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту». 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-п#Text (дата звернення: 
30.05.2020). 

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 № 101 «Про 
затвердження типових положень про функціональну і територіальну 
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підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/101-2015-п#Text (дата звернення: 
31.05.2020). 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/409-2015-п#Text (дата звернення: 
30.05.2020). 
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п#Text (дата звернення: 30.05.2020). 

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 787 «Про 
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п#Text (дата звернення: 30.05.2020). 
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