
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП.1; 

2. Назва: Інженерний захист населення; 

3.Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна:1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шаталов О.С., канд. с.-г. наук, 

доцент 

9. Результати навчання: 
• 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; 

• проводити аналіз правових, організаційних, технічних та інших заходів з питань цивільної безпеки; 

• застосовувати нові підходи для вироблення стратегії прийняття рішень у складних непередбачуваних 

умовах. 

10. Форми організації занять: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Правові основи цивільної 

безпеки», «Природні небезпеки», «Захист у надзвичайних ситуаціях», «Пожежна безпека 

виробництв»; 

12. Зміст курсу: Небезпеки та їх вплив на населення, об’єкти, території. Районування територій та 

категорування міст і суб’єктів господарювання. Розміщення об’єктів та планування і забудова міст. 

Розробка інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Інженерно-технічні заходи цивільного 

захисту на гідротехнічних спорудах та інженерних мережах. Інженерно-технічні заходи цивільного 

захисту на транспортних спорудах. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів 

будівництва. Сховища. Протирадіаційні укриття. Найпростіші укриття, швидкоспоруджувані захисні 

споруда та споруди подвійного призначення. Створення фонду захисних споруд, прийняття їх в 

експлуатацію та утримання. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI. 2. 

ДСТУ 7095:2009. Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. 3. ДСТУ 3891-99. 

Безпека у надзвичайних ситуаціях. 4. ДСТУ 7097:2009. Джерела техногенних надзвичайних ситуацій. 

Класифікація й номенклатура параметрів уражальних чинників. 5. ДСТУ 4934:2008 Джерела фізичного 

походження природних надзвичайних ситуацій. Номенклатура та показники впливів уражальних чинників. 6. 

ДБН В. 1.2-4-2006. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту. [На заміну СНиП 2.01.51-90; чинний від 

2006-08-04]. Вид. офіц. Київ : Мінбуд України, 2006. 35 с. 7. ДБН В.1.4-2.04-97 Радiацiйний контроль 

будiвельних матерiалiв та об'єктiв будiвництва. 8. ДБН В.1.4-1.03-97 Регламентованi радiацiйнi параметри. 

Допустимi рiвнi. 9. Островерх О.О., Савченко О.В., Стецюк Є.І. Інженерний захист населення та територій : 

навч. посіб. Х. : НУЦЗУ, 2014. 380 с. 10. Організація та управління ліквідацією наслідків надзвичайних 

ситуацій : конспект лекцій / Укладачі: Гузенко В.А., Камардаш О.І., Неклонський І.М., Самарін В.О. Х.: 

НУЦЗУ, 2014. 163 с. 11. Тактика ліквідації надзвичайних ситуацій : Конспект лекцій. Лекції 1-30. / Укладачі: 

Гузенко В.А., Камардаш О.І., Неклонський І.М., Самарін В.О. Х.: НУЦЗУ, 2011. 240 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 26 год. лекцій, 26 год. 

практичних робіт, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150год. Методи: елементи проблемної лекції, 

індивідуальні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 1 семестру. Поточний контроль (60 балів): 

тестування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
 
Завідувач кафедри, д-р.техн.наук, професор                                                        Филипчук В.Л. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ПП.1; 

2. Title: Еngineering protection of the population; 

3. Type: compulsory discipline; 

4. Higher education level: ІІ (master's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shatalov A.S. candidate of 

agricultural sciences, associate professor; 

9. Results of studies:  
• perform expertise in the field of civil security, construction projects, urban planning documentation, means 

of protection and other organizational and technical solutions aimed at protecting workers and the public from 

various types of hazards; 

• demonstrate awareness of the latest principles and methods of protection of workers in the workplace, 

population, territories, environment and property from hazards in various types of production, assessing the 

effectiveness of new methods and systems of protection; 

• analyze legal, organizational, technical and other measures on civil security issues; 

• apply new approaches to developing decision-making strategies in difficult unpredictable conditions. 

10. Forms of organizing classes: lectures, practical classes, independent work, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: «Legal basis of civil security», «Natural 

hazards», «Emergency protection», «Fire safety of production»;  

12. Course contents: Hazards and their impact on the population, objects, territories. Zoning of territories 

and categorization of cities and business entities. Location and planning and urban development. 

Development of engineering and technical measures of civil protection. Engineering and technical measures 

of civil protection on hydraulic structures and engineering networks. Engineering and technical measures of 

civil protection on transport facilities. Radiation control of building materials and construction objects. 

Shelters. Anti-radiation shelters. The simplest shelters, prefabricated protective structures and dual-use 

structures. Creation of a fund of protective structures, their commissioning and maintenance. 

13. Recommended educational editions: 1. Code of Civil Protection of Ukraine dated 02.10.2012 №5403-

VI. 2. DSTU 7095: 2009. Protection of the population in emergencies. Substantive provisions. 3. DSTU 

3891-99. Emergency safety. 4. DSTU 7097: 2009. Sources of man-made emergencies. Classification and 

nomenclature of parameters of striking factors. 5. DSTU 4934: 2008 Sources of physical origin of natural 

emergencies. Nomenclature and indicators of the impact of striking factors. 6. DBN V. 1.2-4-2006. 

Engineering and technical measures of civil protection. [To replace SNiP 2.01.51-90; valid from 2006-08-

04]. Kind. ofits. Kyiv: Ministry of Construction of Ukraine, 2006. 35 p. 7. DBN B.1.4-2.04-97 Radiation 

control of building materials and construction objects. 8. DBN B.1.4-1.03-97 Regulated radiation 

parameters. Permissible levels. 9. Ostroverkh OO, Savchenko OV, Stetsyuk EI Engineering protection of the 

population and territories: textbook. way. H.: NUTSZU, 2014. 380 p. 10. Organization and management of 

liquidation of consequences of emergency situations: lecture notes / Compilers: Guzenko VA, Kamardash 

OI, Neklonsky IM, Samarin VO H .: NUCDU, 2014. 163 p. 11. Tactics of emergency response: Lecture 

notes. Lectures 1-30. / Compilers: Guzenko VA, Kamardash OI, Neklonsky IM, Samarin VO H .: NUCDU, 

2011. 240 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 26 hours of lectures, 26 hours. practical 

work, 98 hours. independent work. Total - 150 hours. Methods: elements of problem lecture, individual 

assignments, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: the evaluation is performed on a 100-point scale. final examination (40 

points): examination test at the end of 1 semester. current control (60 points): testing 

16. Language of teaching: ukrainian. 
 

 

Head of the epartment, doctor of technical sciences, professor                                  Filipchuk V.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


