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1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ  

Методичні вказівки розроблені для студентів денної та заочної 
форм навчання й мають за мету надати допомогу в підготовці до 

лекційних і практичних занять, виконанні самостійної роботи та 

складанні підсумкових модулів із дисципліни «Цивільний 

захист». 

У даній розробці наводяться питання, що не увійшли до планів 

лекційних і практичних занять та теми самостійної роботи, що 

доповнюють обсяг знань із даної дисципліни, а також питання 

гарантованого рівня знань та перелік рекомендованої літератури. 

 

Опис дисципліни 

Найменування 

показників 

Напрям, 

спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість 

кредитів ECTS – 

1,25 Для всіх 

спеціальностей 

НУВГП 

Нормативна дисципліна 

Модулів – 1 
Рік підготовки: 

5-ий 6-ий Змістових 

модулів – 2 

Загальна 

кількість годин – 

45  

Освітньо-

кваліфікацій-

ний рівень: 

спеціаліст, 

магістр 

Семестр 

9 -10-ий 11-ий 

Тижневих годин: 

аудиторних – 2 

СРС - 2  

Лекції 
10 год. 4 год. 

Практичні 
8 год. 2 год. 

Самостійна робота 

27 год. 39 год. 

Вид підсумкового 

контролю: 

диференційований залік 
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Робоча програма дисципліни «Цивільний захист» розроблена 

відповідно до вимог типової навчальної програми нормативної 
дисципліни «Цивільний захист» для вищих начальних закладів (за 

всіма спеціальностями) за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

«спеціаліст» та «магістр», яка погоджена з Міністерством 

надзвичайних ситуацій України і затверджена Міністерством 

освіти і науки, молоді та спорту України від 31 березня 2011р. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів 

здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми 

інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері 
цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої 
професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-

технічного прогресу.  

Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння 

студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування 

надзвичайних ситуацій, побудови моделей їхнього розвитку, 

визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, 

спрямованих на відвернення надзвичайних ситуацій, захисту 

персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в 

умовах надзвичайної ситуації, локалізації та ліквідації їхніх 

наслідків.  

Освоївши програму навчальної дисципліни «Цивільний 

захист» спеціаліст (магістр) повинен 

знати: 

• завдання та організаційну структуру цивільного захисту 

України; 

• способи й засоби захисту населення й територій від 

уражаючих чинників аварій, катастроф, стихійних лих, великих 

пожеж; 

• коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з 
урахуванням завдань із ЦЗ; 

• методи та інструментарій моніторингу надзвичайних 

ситуацій (НС), побудови моделей (сценаріїв) їхнього розвитку та 

оцінки їх соціально-економічних наслідків; 

• методики з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС, 

розрахунку параметрів уражаючих чинників джерел НС, що 

контролюються і використовуються для прогнозування, 

визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків 

НС; 
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• основи організації проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт в осередку зараження і ураження; 

вміти: 

• приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень; 

• проводити ідентифікацію, дослідження умов виникнення і 
розвитку НС та забезпечення скоординованих дій щодо їх 

попередження на об’єкті господарювання (ОГ) відповідно до 

своїх професійних обов’язків; 

• обирати й застосовувати методики з прогнозування та 

оцінки обстановки в зоні НС, розраховувати параметри 

уражаючих чинників джерел НС, визначати склад сил, засобів і 
ресурсів для подолання наслідків НС; 

• розуміти, розробляти й впроваджувати превентивні та 

оперативні (аварійні) заходи цивільного захисту, організовувати й 

практично здійснювати заходи щодо захисту населення від 

наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та в разі застосування 

сучасної зброї; 
• організувати взаємодію з відповідними органами державної 

влади, службами цивільного захисту для забезпечення виконання 

заходів по захисту населення; 

• забезпечувати якісне навчання працівників ОГ з питань ЦЗ, 

надавати допомогу та консультації працівникам організації 
(підрозділу) з практичних питань захисту у НС. 

 

2. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

(додаткові питання, що не увійшли до плану лекційних занять) 

Тема 1. Цивільний захист та аналіз виникнення й розвитку 

надзвичайних ситуацій. 

Основні терміни та визначення цивільного захисту. Правова 

основа цивільного захисту. Кодекс цивільного захисту. Суб’єкти 

забезпечення цивільного захисту. Організація та структура 

цивільного захисту на галузевих об’єктах. Аналіз небезпек, 

пов’язаних з порушенням умов безпечної експлуатації галузевих 

об’єктів господарювання. 

Закон України «Про об’єтки підвищеної небезпеки». Порядок 

розробки декларації безпеки на об’єктах підвищеної небезпеки. 

Порядок реєстрації потенційно небезпечних об’єктів.  

Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення. 
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Література [2-5, 16, 20, 24, 28, 35, 38, 39, 41, 42, 46, 47, 50, 69, 

72] 

 

Тема 2. Класифікація надзвичайних ситуацій та їх вплив на 

життєдіяльність населення. 

Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій. 

Класифікаційні ознаки надзвичайних ситуацій. Надзвичайні 
ситуації соціального походження. Причини виникнення та їхні 
наслідки. Надзвичайні ситуації воєнного походження. 

Методика визначення ризиків та їх прийнятих рівнів для 

об’єктів підвищеної небезпеки. 

Література [2-5, 18, 21, 36, 39, 40, 69, 72] 

 

Тема 3. Планування заходів цивільного захисту. 

Планування інженерно-технічних заходів цивільного захисту у 

проектній документації.  
Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт в 

осередках надзвичайних ситуацій. Забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту при проведенні робіт по ліквідації 
наслідків аварій. 

Основні положення Закону України «Про зону надзвичайної 
екологічної ситуації». 

Страхування цивільної відповідальності суб’єктів 

господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна аваріями на 

об’єктах підвищеної небезпеки. 

Література [1-5, 17, 19, 26, 34, 36, 49, 56, 70] 

 

Тема 4. Єдина державна система цивільного захисту.  

Оцінка діяльності об’єктів, що становлять підвищену 

екологічну небезпеку.  

Правовий режим надзвичайного та воєнного стану.  

Закон України «Про державний матеріальний резерв».  

Повноваження органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування у сфері цивільного захисту. 

Література [2-5, 20, 29, 30, 34, 35, 61, 67] 
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Варіативна частина (профільна підготовка за типовою 

програмою) 

Економічний профіль (8.18010017 «Економіка довкілля і 
природних ресурсів»; 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»; 

7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства»; 7.03050501, 

8.03050501 «Управління персоналом та економіка праці»; 

7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит»; 7.03060101, 

8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування», 

«Менеджмент інноваційної діяльності»; 8.15010005 «Державна 

служба») 

Тема 5. Економічна ефективність заходів захисту населення і 
територій та оцінка збитків від наслідків НС. 

Страховий механізм відшкодування збитків від НС. Єдина 

система державного резерву України. Бюджетні та позабюджетні 
джерела формування резервного фонду. Норми резервування та 

фінансування системи державного резерву на випадок НС. 

Використання державного резерву України на ліквідацію 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

Література [2-4, 19, 28, 51, 52, 55, 63, 64] 

 

Екологічний профіль (7.04010601, 8.04010601 «Екологія та 

охорона навколишнього середовища»; 7.08010103, 8.08010103 

«Землеустрій та кадастр»; 7.08010105, 8.08010105 

«Геоінформаційні системи і технології»; 7.09010102, 8.09010102 

«Агрохімія і ґрунтознавство»; 7.09020101 «Водні біоресурси») 

Тема 5. Оцінка екологічних наслідків надзвичайних ситуацій. 

Екологічний моніторинг. Порядок забезпечення керівних 

органів єдиної державної системи гідрометеорологічною 

інформацією та інформацією про забруднення довкілля. 

Прогнозування небезпечних геологічних і геофізичних процесів. 

Визначення критичних територій за екологічними наслідками 

можливих надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

характеру. 

Основні фактори, які впливають на стійку діяльність у НС 

агропромислових підприємств та лісового господарства. 

Створення резервів посівного матеріалу, добрив, паливно-

мастильних матеріалів тощо. Розробка та реалізація заходів по 

захисту посівів, насаджень, сільськогосподарських тварин, споруд 

та будівель, техніки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Література [22, 24, 26, 30, 35, 37, 43, 44, 60, 61] 

 

3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

(додаткові питання, що не увійшли до плану практичних занять) 

Практичне заняття 1.  

Прогнозування масштабів забруднення небезпечними 

хімічними речовинами при аварії на хімічно небезпечних 

об’єктах і транспорті (2 год.). 

Методи та засоби проведення спеціальної обробки (дегазації) 
території, будинків, споруд та техніки. 

Особливості проведення евакуаційних заходів при загрозі 
виникнення зони хімічного забруднення. 

Порядок забезпечення і видачі засобів індивідуального захисту 

працівників хімічної галузі та працівників хімічно небезпечних 

об’єктів. 

Література [1, 6, 53, 54] 

 

Практичне заняття 2.  

Оцінка інженерної обстановки при руйнуванні підпірних 

споруд водосховищ (2 год.). 

Порядок паспортизації та зміст паспорту гідродинамічно 

небезпечних об’єктів (ГДНО). 

Особливості проведення евакуаційних заходів при аваріях на 

ГДНО та утворенні зон катастрофічного затоплення. 

Література [1, 5, 12, 36] 

 

Практичне заняття 3.  

Оцінка радіаційної обстановки викликаної аварією на 

радіаційно небезпечному об’єкті (2 год.). 

Методи та засоби проведення спеціальної обробки (дезактивації) 
території, будинків, споруд та техніки. 

Особливості проведення евакуаційних заходів при загрозі 
виникнення зон радіаційного зараження. 

Порядок забезпечення і видачі засобів індивідуального захисту 

працівників радіаційно небезпечних об’єктів. Порядок контролю 

доз опромінення. 

Література [1, 4, 13, 57, 58] 
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Практичне заняття 4.  

Економічний профіль  

Оцінка економічних збитків від наслідків надзвичайних 

ситуацій природного і техногенного характеру (2 год.). 

Ранжування регіонів за ступенем потреби в інвестиційних 

ресурсах на запобігання та ліквідацію наслідків НС. Аналіз 
соціально-економічного стану та потенційних небезпек 

техногенного та природного характеру підприємства. 

Економічний ефект від застосування заходів захисту населенні 
і територій від НС та його розрахунок. 

Література [8, 9, 15, 28, 52, 63] 

 

Екологічний профіль  

Класифікація надзвичайних ситуацій природного і 
техногенного характеру (2 год.). 

Впровадження механізмів з регулювання екологічної безпеки 

(екологічний аудит, ліцензування небезпечних видів діяльності 
тощо). Визначення критеріїв і норм екологічної безпеки, контроль 

за безпечним використанням природних ресурсів. Правової режим 

зони надзвичайної екологічної ситуації. 
Організація моніторингу потенційних загроз 

сільськогосподарському та лісовому виробництву. 

Особливості діяльності ветеринарної та агрохімічної служби у 

складі мережі спостереження та лабораторного контролю 

цивільного захисту та принципи використання їх підрозділів при 

ліквідації наслідків НС.  

Організація і координація роботи по ліквідації епізоотій та 

епіфітотій. Виявлення, зберігання і утилізація застарілих, 

непридатних та заборонених пестицидів та агрохімікатів. 

Література [9, 15, 26, 61, 62] 

 

Таблиця 2 

Рекомендовані завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 

Тема самостійної 
роботи 

Короткий зміст 

Рекомен-

дована 

література 

1. 

Порядок класифіка- 

ції надзвичайних 

ситуацій техногенно-

Положення про 

класифікацію 

надзвичайних ситуацій 

2, 3, 39, 40 
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го і природного 

характеру 

техногенного і 
природного характеру 

2. 

Територіальні вимо-

ги до розвитку і роз-
міщення потенційно 

небезпечних вироб-

ництв  

Вимоги до забудови 

підприємств, міст, 

промислових зон.  

1, 25, 31, 

38, 42 

3. 

Ідентифікація та пас-

портизація об’єктів 

господарювання 

щодо визначення 

потенційної небезпе-

ки 

Порядок проведення 

ідентифікації потенційно 

небезпечних об’єктів. 

Розробка паспортів 

об’єктів та декларацій 

безпеки 

31, 38, 41, 

42, 46, 47, 

50, 51,  

4. 

Засоби 

індивідуального та 

колективного захис-

ту 

Порядок забезпечення 

добровільних формувань 

та формувань цивільного 

захисту індивідуальними 

засобами захисту 

53, 54 

5. 

Стійкість роботи 

об’єкта господарю-

вання  в надзвичай-

них ситуаціях 

Оцінка та критерії 
стійкості промислових 

об’єктів в умовах 

надзвичайної ситуації 

1, 7, 16, 55, 

57 

6. 

Організація роботи 

постійної комісії із 
надзвичайних ситуа-

цій об’єкта господа-

рювання 

Комісії з техногенно-

екологічної безпеки і 
надзвичайних ситуаціях. 

Склад комісії, її 
повноваження. 

1, 3, 35 

7. 

Вимоги норм проек-

тування інженерно-

технічних заходів 

цивільної оборони 

(ІТЗЦО) 

Розробка інженерно-

технічних заходів з 
цивільного захисту в 

проектній документації 

1, 25 

8. 

Міжнародні доку-

менти з питань тех-

ногенної безпеки 

Міжнародні документи з 
техногенної безпеки. 

Директиви ЄС та 

міжнародні конвенції 

1-5 
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ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ  

1. Нормативно-правова база з цивільного захисту та 

міжнародні документи з питань техногенної безпеки. 

2. Основні поняття цивільного захисту та права громадян 

України у сфері захисту від надзвичайних ситуацій. 

3. Поняття надзвичайної ситуації та причини їх виникнення. 

4. Цивільний захист та його основні завдання. 

5. Основні принципи забезпечення техногенної безпеки. 

6. Сили цивільного захисту. Моніторинг за об’єктами, 

ресурсами, процесами. 

7. Потенційно небезпечний об’єкт. Об’єкт підвищеної 
небезпеки. Ідентифікація та паспортизація об’єктів 

господарювання щодо потенційної небезпеки. 

8. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру. 

9. Класифікація надзвичайних ситуацій. Класифікаційна ознака 

та її порогові значення. 

10. Критерії надзвичайних ситуацій державного рівня. 

11. Критерії надзвичайних ситуацій регіонального рівня. 

12. Основні показники джерел природних та уражаючих 

чинників джерел техногенних надзвичайних ситуацій. 

13. Система оповіщення та інформування населення про 

загрозу виникнення надзвичайної ситуації. 
14. Дії населення при різних видах небезпек. 

15. Територіальні вимоги до розвитку і розміщення потенційно 

небезпечних виробництв. 

16. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях на потенційно 

небезпечних об’єктах. Закон спаду рівнів радіації. 
17. Стійке функціонування об’єкта господарювання. Чинники 

стійкого функціонування об’єкта в умовах надзвичайних 

ситуаціях. 

18. Комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій. 

19. Основні принципи та завдання цивільного захисту. 

20. Завдання, принципи та заходи захисту від надзвичайних 

ситуацій. 

21. Дайте характеристику інформуванню, оповіщенню та 

спостереженню, як заходам захисту від надзвичайних ситуацій. 
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22. Дайте характеристику укриттю в захисних спорудах та 

евакуаційним заходам, як заходам захисту від надзвичайних 

ситуацій. 

23. Дайте характеристику інженерному та медичному захисту, 

як заходам захисту від надзвичайних ситуацій. 

24. Дайте характеристику радіаційному, хімічному та 

біологічному захисту, як заходам захисту від надзвичайних 

ситуацій. 

25. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у складі 
проектної документації об’єктів. 

26. Категорування міст та промислових об’єктів із цивільного 

захисту. Зміст розділу інженерно-технічних заходів цивільного 

захисту у складні проектної документації. 
27. Основні принципи та завдання цивільного захисту. 

28. Організація та структура цивільного захисту в Україні. 
29. Порядок розробки та основні положення плану локалізації і 

ліквідації аварійних ситуацій та аварій (ПЛАС). 

30. Організація і планування евакуаційних заходів. 

31. Завдання та організація евакуації населення. Евакуаційні 
органи. 

32. Критерії надзвичайних ситуацій місцевого та об’єктового 

рівнів. 

33. Етапи оцінки стійкого функціонування промислових 

об’єктів в умовах надзвичайних ситуацій. 

34. Основна мета за завдання єдиної державної системи. 

35. Структура та органи управління єдиної державної системи. 

36. Режими діяльності єдиної державної системи. 

37. Функціональні заходи у сфері державного регулювання та 

контролю єдиної державної системи (дати характеристику  

заходам).  

38. Фінансування та матеріальне забезпечення заході єдиної 
державної системи. 

39. Планування заходів з питань цивільного захисту. 

40. Захисні споруди цивільного захисту. 

41. Призначення та класифікація сховищ. 

42. Техногенно підсилені джерела природного походження. 

43. Складові системи цивільного захисту. 

44. Дії населення при сигналі «Увага всім». 
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45. Організаційна структура цивільного захисту об'єкта 

господарської діяльності. 
46. Надзвичайні ситуації техногенного походження. 

47. Надзвичайні ситуації природного походження. 

48. Надзвичайні ситуації соціального походження. 

49. Порядок забезпечення засобами індивідуального захисту 

працюючих об'єктів господарської діяльності. 
50. Дослідження стійкого функціонування об'єктів 

господарської діяльності. Мета й етапи дослідження. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Критерії оцінки навчальних досягнень студентів та 

конвертація сумарної кількості набраних балів у підсумкові 
оцінки за національною шкалою розподіл балів 

Рівень компетентності та критерії 
оцінювання 

Кількість 

набраних 

балів 

Оцінка за 

національ-

ною 

шкалою, 

диферен-

ційований 

залік 
Високий (творчий) 

студент систематично за поточним й 

підсумковим контролями виявив глибокі 
знання навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в 

основних та додаткових рекомендованих 

літературних джерелах, вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку, чітко, лаконічно послідовно дав 

відповіді на поставлені питання, вміння 

застосовувати теоретичні положення під 

час розв’язання практичних задач та 

аналізувати достовірність одержаних 

результатів, допускаючи деякі неточності 

 

 

 

 

 

 

90…100 

 

 

 

 

 

 

відмінно 

Достатній (конструктивно-

варіативний) 

студент за поточним й підсумковим 

контролями виявив міцні знання 

навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в 

 

 

 

 

82…89 
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основних рекомендованих літературних 

джерелах, аргументовано дав відповіді на 

поставлені питання, вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач, допускаючи неточності і 
несуттєві помилки 

 

 

добре 

Достатній (конструктивний) 

студент за поточним й підсумковим 

контролями виявив достатні знання 

навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в 

основних рекомендованих літературних 

джерелах, дав відповіді на поставлені 
питання, які, однак, містять певні 
(неістотні) неточності, достатні вміння 

застосовувати теоретичні положення під 

час розв’язання практичних задач. 

 

 

 

 

74…81 

 

Середній (репродуктивний) 

студент за поточним й підсумковим 

контролями виявив посередні знання 

значної частини навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих 

літературних джерелах, дав 

малоаргументовані відповіді на поставлені 
питання, які містять істотні неточності, 
слабкі вміння застосовувати теоретичні 
положення при розв’язанні практичних 

задач. 

 

 

 

 

64…73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задовільно 

Достатній (репродуктивний) 

студент за поточним й підсумковим 

контролями виявив слабкі знання 

навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в 

основних рекомендованих літературних 

джерелах, дав неточні або 

малоаргументовані відповіді на поставлені 
питання, з порушеннями послідовності 
викладення, слабкі вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач, допускаючи суттєві 
помилки. 

 

 

 

 

60…63 

Низький (рецептивно-продуктивний)   
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студент виконав значну частину видів 

навчальної роботи, за поточним й 

підсумковим контролями виявив незнання 

значної частини навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих 

літературних джерелах, допустив істотні 
помилки у відповідях на поставлені 
питання, невміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач (студент має право на 

повторний підсумковий контроль). 

 

 

 

 

35…59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

незадовільно 

Низький (непродуктивний) 

студент виконав частину видів навчальної 
роботи, за поточним й підсумковим 

контролями виявив незнання значної 
частини навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в 

основних рекомендованих літературних 

джерелах, допустив істотні помилки у 

відповідях на поставлені питання, невміння 

орієнтуватися під час розв’язання 

практичних задач, незнання основних 

фундаментальних положень (студент 

обов’язково має повторно вивчити 

навчальну дисципліну). 

 
 

 

 

 

1…34 

 

Поточний контроль полягає в оцінюванні рівня підготовленості 
студентів до виконання конкретних робіт, повноти та якості 
засвоєння студентами навчального матеріалу за темами, 

змістовими модулями навчальної дисципліни та виконання 

індивідуальних завдань відповідно до робочої програми 

навчальної дисципліни і здійснюється викладачами упродовж 

семестру. 

Оцінювання завдань поточного контролю проводиться з 
розрахунку від 0 до 100 балів – при підсумковому контролі у 

формі заліку, диференційованого заліку. 

Студент може одержати позитивну оцінку з семестрового 

контролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою 

програмою, та накопичив не менше 60 балів, відведених для їх 

оцінювання. 
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Форми і зміст поточного контролю, розподіл балів між 

окремими заходами контролю та завданнями в межах одного 

заходу визначаються кафедрою, за якою закріплений відповідний 

вид навчальних робіт і доводяться до відома студентів на початку 

семестру, в якому виконується цей вид навчальних робіт. 

Розподіл балів для оцінювання знань студентів денної форми 

навчання з дисципліни «Цивільний захист» (стандарт: 5 лекцій, 4 

практичних робіт). 

Максимум за одну практичну роботу 15 балів: 15 х 4 = 60 бал. 

у т.ч.: 

- своєчасне відпрацювання роботи – 15 балів (за розкладом 

занять); 

- несвоєчасне відпрацювання роботи – 13 балів (поза 

розкладом занять). 

Відпрацювання практичних робіт обов’язкове. 

Модульний контроль за матеріалами лекцій: 40 балів, в т.ч.:  

- теоретична частина 30 балів (15 балів за питання);  

- практична частина (задача) – 10 балів. 

Підсумок: 100 балів. 

Додаткові (заохочувальні) бали: 

- участь у науково-практичних конференціях – 5 балів; 

- участь у науковій кафедральній роботі – 10 балів. 

Індивідуальне завдання видається студентам заочної форми 

навчання під час настановчої сесії або у міжсесійний період.  

Викладач кафедри перевіряє контрольну роботи студентів у 

семиденний термін з дати отримання, і у разі недопущення їх до 

захисту, повертають студентам для доопрацювання з відповідним 

записом у журналі. 
Захист контрольної роботи відбувається під час екзаменаційної 

сесії у формі співбесіди з викладачем.  

 

Шкала оцінювання контрольної роботи 

Підготовка контрольної роботи 

Захист Усього теоретичний 

розділ 

практичний 

розділ 

оформлення 

0-10 0-25 0-5 0-10 0-50 
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Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання 

Контрольна 

робота 

Аудиторна 

робота 

Модульний 

контроль 
Усього 

0-50 0-10 0-40 0-100 

 

У заліковій відомості результати навчання проставляються за 

двома шкалами.  

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова література 

1. Техногенна безпека [навчальний посібник] / М.М. Гіроль, 

Л.Р. Ниник, В.Й. Чабан. – Рівне, 2003. – 358 с. 

2. Кучма М.М. Цивільна оборона (цивільний захист) 

[навчальний посібниу] / М.М. Кучма. - Львів: Магнолія, 2007. – 

362 с. 

3. Шоботов В.М. Цивільна оборона / В.М. Шоботов. - Київ, 

2006. – 395 с. 

4. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: підручник / М.І. Стеблюк. – 

Київ, 2006. – 430 с. 

5. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: 

підручник. / М.І. Стеблюк. – К: Знання-Прес, 2007. – 487 с. 

Методична література 

6. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на 

тему: «Прогнозування масштабів забруднення небезпечними 

хімічними речовинами при аварії на хімічно небезпечних об'єктах 

і транспорті» з дисципліни «Цивільна оборона» студентами 

спеціальності 7.090220, 8.090220 «Обладнання хімічних 

виробництв і підприємств будівельних матеріалів» / О.С.Шаталов, 

Г.І.Туровська. – Рівне: НУВГП, 2010. – 36 с. (064-155). 

7. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 
дисципліни «Цивільна оборона» студентами спеціальності 
7.092108, 8.092108 "Теплогазопостачання та вентиляція" заочної 
форми навчання / Шаталов О.С. – Рівне: НУВГП, 2010. – 32 с. 

(064-156). 

8. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
дисципліни «Цивільна оборона та екологічна безпека» студентами 

спеціальності 8.000010 «Економіка довкілля і природних 
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ресурсів» денної форми навчання / О.С.Шаталов, С.Л.Кусковець. 

– Рівне: НУВГП, 2010. – 40 с. (064-157). 

9. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на 

тему: «Класифікація надзвичайних ситуацій» з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» студентами за напрямами підготовки 

6.030504 «Економіка підприємництва», 6.030508 «Фінанси і 
кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030505 «Управління 

персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / 

Шаталов О.С., Кусковець С.Л. – Рівне: НУВГП, 2010. – 28 с. (064-

158). 

10. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на 

тему: «Характеристика осередків ураження, які виникають при 

аваріях на АЕС, хімічних та вибухонебезпечних об’єктах і при 

застосуванні сучасної зброї» з дисципліни «Цивільний захист» 

для студентів спеціальності 7.050201, 8.050201 «Менеджмент 

організацій» денної та заочної форм навчання: кредитно-

трансферна система організації навчального процесу / 

Г.Г.Клекоць, Г.І.Туровська – Рівне: НУВГП, 2011. – 36 с. (064-

159). 

11. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на 

тему: «Визначення коефіцієнта захисту захисних споруд цивільної 
оборони» з дисципліни «Цивільна оборона» студентами денної та 

заочної форми навчання всіх спеціальностей / Шаталов О.С., 

Кусковець С.Л. – Рівне: НУВГП, 2010. – 36 с. (064-160). 

12. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на 

тему: «Оцінка інженерної обстановки при руйнуванні підпірних 

споруд водосховищ» з дисципліни «Цивільний захист» для 

студентів всіх спеціальностей НУВГП / О.С.Шаталов, С.Л. 

Кусковець. – Рівне: НУВГП, 2011. – 36 с. (064-161). 

13. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на 

тему: «Оцінка радіаційної обстановки при аваріях на РНО» з 
дисципліни «Цивільний захист» для студентів всіх спеціальностей 

НУВГП / О.С.Шаталов, С.Л. Кусковець, Г.Г. Клекоць. – Рівне: 

НУВГП, 2010. – 36 с. (064-162). 

14. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної 
роботи здисципліни «Цивільний захист» студентами технічних 

спеціальностей заочної форми навчання / Шаталов О.С. – Рівне: 

НУВГП, 2012. – 20 с. (064-163). 
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15. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної 
роботи здисципліни «Цивільний захист» студентами 

спеціальностей 7.03050401, 8.03050401 «Економіка 

підприємства», 8.18010017 «Економіка довкілля і природних 

ресурсів», 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит», 7.03050901, 

8.03050901 «Облік і аудит», 7.03050501, 8.03050501 «Управління 

персоналом та економіка праці» заочної форми навчання / 

Шаталов О.С. – Рівне: НУВГП, 2012. – 29 с. (064-167). 

16. Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної 
роботи з дисципліни «Цивільний захист» студентами 

спеціальності 7.06010101, 8.06010101 «Промислове та цивільне 

будівництво» заочної форми навчання / О.С. Шаталов, С.Л. 

Кусковець, Г.Г. Клекоць. – Рівне: НУВГП, 2013. – 38 с. (064-192). 

17. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Цивільний захист» для студентів технічних 

спеціальностей НУВГП денної та заочної форм навчання / О.С. 

Шаталов, В.О. Зощук – Рівне: НУВГП, 2013. – 24 с. (064-193). 

18. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 
дисципліни «Цивільний захист» студентами за освітніми галузями 

«Природничі науки», «Соціальні науки, бізнес і право» «Сільське, 

лісове, рибне господарство та переробка їх продукції» денної та 

заочної форм навчання / О.С. Шаталов, В.О. Зощук. – Рівне : 

НУВГП, 2013. – 22 с. (064-194). 

 

Допоміжна література 

19. Основи цивільного захисту: навч. посібник / О.В. Бикова, 

О.В. Болієв, Д.М. Деревинський та ін. – К: 2008. – 223 с. 

20. Основи цивільного захисту: навч. посібник / В.О. Васійчук, 

В.Є. Гончарук, С.І. Качан та ін. – Львів, 2010. – 384 с. 

21. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях: навч. посібник 

/ В.Є. Гончарук, С.І. Качан, С.М. Орел, В.І. Пуцило. – НУ 

«Львівська політехніка». Львів, 2004. –136 с. 

22. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій: 

навч. посібник / О.М. Євдін, В.В. Могильниченко та ін. – К.: КІМ, 

2007, 2008. – 636 с. 

23. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: 

навч. посібник / А.В. Русаловський, В.Н. Вендичанський, за 

наук.ред. О.І. Запорожця. – К.: АМУ, 2008. –250 с.  
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24. Цивільний захист: навч. посібник / С.Т. Сусло, В.М. 

Заплатинський, Г.М. Харамда, за ред. проф. М.О. Біляковича. – К.: 

Арістей, 2007. – 386 с. 

 

Законодавчі та нормативно-правові акти 

25. ДСТУ Б А.2.2-7:2010. Проектування. Розділ інженерно-

технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі 
проектної документації об'єктів. Київ. – Мінрегіонбуд. України, -

2010.  

26. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення: Закон України // Відомості Верховної 
Ради України. – 1994. – № 27.  

27. ДСТУ 3891-99 «Безпека у надзвичайних ситуаціях». Київ. 

Держ. Стандарт.1999 р.  

28. Закон України «Про державний матеріальний резерв» від 

24.01.97 № 51/97-ВР (Із зм. і доп., внесеними Законами України 

від 18.11.97 № 642/97-ВР, від 16.07.99 №988-XIV,від 11.05.00 

№1709-III, від 16.02.98 №174).  

29. Закон України «Про правовий режим воєнного стану». – 

К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107.  

30. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної 
ситуації». – К.13.07.2000.-№1908- III.  

31. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». – 

К.18.01.2001.-№2245- III.  

32. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану». 

- К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107. 

33. Закон України «Про аварійно – рятувальні служби». - 

К.Урядовий кур’єр, 14.12.1999. - №1281. 

34. Закон України «Про захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру». - 

К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. - №149. 

35. Постанова КМ України «Про Державну комісію з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій» від 

16.02.98 №174 (Із зм. і доп., внесеними постановами КМ України 

від 24.09.99 №1763, від 21.10.99 №43. 

36. Постанова КМ України «Про затвердження Положення про 

організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях» від 

15.02.99 №2. 
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37. Постанова КМ України «Про Основні засади створення в 

Україні підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень 

на воді єдиної державної системи запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації техногенного характеру» від 5.10.98 №1599. 

38. Наказ МНС України № 98 від 23.02.2006 р. «Про 

затвердження Методики ідентифікації потенційно небезпечних 

об'єктів». 

39. Наказ Держспоживстандарту України № 457 від 11.10.2010 

р. «Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010». 

40. Наказ МНС України № 119 від 22.04.2003 р. «Про 

затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій». 

41. Постанова Кабінету Міністрів України № 1288 від 

29.08.2002 р. «Про затвердження Положення про Державний 

реєстр потенційно небезпечних об'єктів». 

42. Постанова Кабінету Міністрів України № 956 від 11.07.2002 

р. «Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної 
небезпеки». 

43. Постанова Кабінету Міністрів України № 554 (із змінами) 

від 27.07.1995 р. «Перелік видів діяльності та об'єктів, що 

становлять підвищену екологічну небезпеку». 

44. Постанова Кабінету Міністрів України № 765 (із змінами) 

від 06.05.2000 р. «Перелік особливо небезпечних підприємств, 

припинення діяльності яких потребує проведення спеціальних 

заходів щодо запобігання заподіянню шкоди життю та здоров'ю 

громадян, майну, спорудам, навколишньому природному 

середовищу». 

45. Постанова Кабінету Міністрів України № 1214 (із змінами) 

від 04.08.2000 р. «Перелік об'єктів та окремих територій, які 
підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі 
обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами». 

46. НПАОП 0.00-3.08-02 «Нормативи порогових мас 

небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної 
небезпеки». 

47. НПАОП 0.00-6.21-02 «Порядок ідентифікації та обліку 

об'єктів підвищеної небезпеки» 

48. НПАОП 0.00-4.33-99. «Положення щодо розробки планів 

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій». 

49. Наказ комітету по нагляду за охороною праці України і 
Міністерства праці та соціальної політики України № 112 від 
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17.06.1999 р. «Про затвердження Положення щодо розробки 

планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій» (зміни 

і доповнення, внесені наказом Державного комітету України з 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 1 

жовтня 2007 року № 224). 

50. НПАОП 0.00-6.22-02 «Порядок декларування безпеки 

об'єктів підвищеної небезпеки». 

51. Наказ МНС України № 637 від 04.12.2002 р. «Про 

затвердження Методики визначення ризиків та їх прийнятних 

рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки». 

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 

р. N1788 «Про затвердження Порядку і правил проведення 

обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів 

господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та 

аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська 

діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і 
санітарно-епідеміологічного характеру». 

53. Постанова Кабінету Міністрів України № 761 від 27 серпня 

2008 р. «Про затвердження Технічного регламенту засобів 

індивідуального захисту». 

54. Наказ Держгірпромнагляду № 53 від 24 березня 2008 р. «Про 

затвердження Положення про порядок забезпечення працівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 

індивідуального захисту» із змінами і доповненнями від 

16.11.2009 р. №194. 

55. Постанова Кабінету Міністрів України № 493 від 28.05.2008 

р. «Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів 

господарювання за ступенем ризику від провадження 

господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, 

навколишнього природного середовища та періодичності 
здійснення заходів державного нагляду (контролю)». 

56. Наказ МНС України № 338 від 18.12.2000 р. «Про 

затвердження Положення про паспортизацію потенційно 

небезпечних об'єктів». 

57. Ниник Л.Р. Сутність роботи промислових об’єктів у 

надзвичайних ситуаціях / Л.Р. Ниник. – Рівне, 1998. – 151с. 

58. Ниник Л.Р. Цивільна оборона. Оцінка радіаційної 
обстановки / Л.Р. Ниник. – Рівне, 1998. – 138 с. 
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59. Рубанець В.І. Прилади радіаційної розвідки, контролю 

радіоактивного забруднення, опромінення та хімічного 

зараження: навч. посібник / В.І. Рубанець. – Рівне: НУВГП, 2010. 

– 83 с. 

60. Закон України «Про охорону атмосферного повітря». – К.: 

Відомості Верховної Ради України, 1992. – № 50.– Ст. 678.  

61. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної 
ситуації» від 13.07.00. №08-III.  

62. Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища». – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 

41. – Ст. 546.  

63. Постанова КМ України «Про затвердження особливостей 

формування та проведення операцій з матеріальними цінностями 

мобілізаційного резерву» від 29.01.98 року №100-03. 

64. Тимчасова методика оцінки збитків від наслідків 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, 

постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. 

№175. 

 

Інформаційні ресурси 

65. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua . 

66. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

67. Рада національної безпеки і оборони України 

http://www.rainbow.gov.ua/. 

68. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні 
ситуації http://www.100top.ru/news/ (російською мовою). 

69. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного 

харктеру http://chronicl.chat.ru/. 

70. http://www.nau.ua Інформаційно-пошукова правова система 

«Нормативні акти України (НАУ)». 

71. Журнал «Безпека життєдіяльності»  

72. Журнал «Надзвичайні ситуації» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


