
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 4.14; 

2. Назва: Захист у надзвичайних ситуаціях; 

3. Тип: обов’язкова; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Шаталов О.С., к.с-г.н., доцент; 

9. Результати навчання: знати: діяльність і організацію Державної служби з надзвичайних 

ситуацій; 

класифікацію надзвичайних ситуацій та їх ознаки і критерії; характеристику джерел техногенних і 

природних надзвичайних ситуацій; чинники небезпек радіаційного, хімічного та біологічного 

походження; засоби захисту від наслідків надзвичайних ситуацій; основи ліквідації наслідків 

радіаційних, хімічних та біологічних небезпек; порядок організації та способи проведення 

рятувальних та інших невідкладних робіт за різних видів небезпечних подій; послідовність 

локалізації аварій за різних схем їх розвитку; прилади та методи радіаційної, хімічної та біологічної 

розвідки та контролю. 

вміти: класифікувати, розпізнавати та характеризувати надзвичайні ситуації різного походження; 

давати характеристику радіаційним, хімічним та біологічним небезпекам; оцінювати ступінь захисту 

працівників, будинків, споруд територій від чинників надзвичайних ситуацій та розробляти заходи 

щодо його підвищення; проводити вимірювання показників радіаційної, хімічної та біологічної 

небезпек; прогнозувати обстановку в осередку надзвичайних ситуацій; складати план реагування та 

інструкцію на випадок виникнення надзвичайної ситуації; організовувати і проводити рятувальні та 

інші невідкладні роботи в осередках надзвичайних ситуацій; складати комплекс заходів спеціальної 

обробки залежно від характеру небезпеки.  

10. Форми організації занять: лекція, практичні заняття, самостійна підготовка, індивідуальне 

завдання, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Правові основи та управління 

цивільною безпекою, Теорія горіння та вибуху, Безпека потенційно небезпечних технологій та 

виробництв, Природні та техногенні загрози, оцінювання небезпек. 

12. Зміст курсу: Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій.  Єдина державна 

система цивільного захисту. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків. 

Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження. Небезпеки радіаційного походження 

та їх вплив на людину і навколишнє середовище. Радіаційні аварії та ліквідація їх наслідків. 

Небезпеки хімічного походження та ліквідація їх наслідків. Біологічні небезпеки та методи протидії 

їх наслідкам. Методи та прилади радіаційної розвідки і контролю. Методи та прилади хімічної 

розвідки і контролю.  

Методи та прилади біологічної розвідки і контролю. Спеціальна обробка. Планування заходів 

цивільного захисту. Угрупування сил для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 

робіт. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 1. Бикова О.В. Основи цивільного захисту: Навч. посіб. / 

О.В. Болієв, Д.М. Деревинський, В.Н. Єлісеєв [та ін.]. - К: 2008.– 223 с. 2. Васійчук В.О. Основи 

цивільного захисту: Навч. посібник / В.О. Васійчук, В.Є. Гончарук, С.І. Качан, С.М. Мохняк. - Львів,  

2010. - 384 с. 3. 3. Гончарук В.Є. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях: навч. посібник / В.Є. 

Гончарук, С.І. Качан, С.М. Орел, В.І. Пуцило. - Видавництво НУ «Львівська політехніка». Львів, 

2004 р. – 136 с. 4. Євдін О.М. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. У 3 т. : навч. 

посібник / О.М. Євдін, В.В. Могильниченко [та ін.]. - К.: КІМ, 2007, 2008. - 636 с. 

 14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 22 год. лекцій, 20 год. 

практичних занять, 78 год. самостійної роботи, 24 год. індивідуальне завдання Разом – 120 год. 

Методи: використання мультимедійних засобів, індивідуальні завдання, елементи проблемної лекції; 

15. Форми та критерії оцінювання: Підсумковий контроль: екзамен в кінці 6 семестру. Поточний 

контроль (60 балів): опитування, тестування, ситуаційні завдання; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Мова викладання: українська. 

Завідувач кафедри охорони праці і безпеки 

життєдіяльності, д.т.н., професор                                                                                В.Л. Филипчук 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Code:4.14; 

2. Title: Emergency protection; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: І (Bachelor); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 

6. Semester when the discipline is studied: 6; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Shatalov O.S., Ph.D., Associate 

Professor 

9. Results of studies:: know: activities and organization of the State Emergency Service; the classification 

of emergencies and their characteristics and criteria; characterization of sources of man-made and natural 

emergencies; hazards of radiation, chemical and biological origin; means of protection against the 

consequences of emergencies; bases of liquidation of consequences of radiation, chemical and biological 

hazards; the procedure and organization of rescue and other urgent works for various types of dangerous 

events; sequence of localization of accidents on different schemes of their development; devices and 

methods of radiation, chemical and biological exploration and control. Be able to: classify, recognize and 

characterize emergencies of different backgrounds; to characterize radiation, chemical and biological 

hazards; to assess the degree of protection of workers, buildings, structures of territories from the factors of 

emergency situations and to develop measures to increase it; to carry out measurements of indicators of 

radiation, chemical and biological hazards; to forecast the situation in the area of emergencies; To prepare a 

response plan and an emergency situation instruction; to organize and carry out rescue and other urgent work 

in the centers of emergency situations; to make a complex of special treatment measures depending on the 

nature of the danger. 

10. Forms of organizing classes: lecture, practical classes, independent training, individual tasks, control 

measures 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Legal bases and civil security 

management, Theory of combustion and explosion, Safety of potentially dangerous technologies and 

industries, Natural and man-made threats, hazard assessment. 
12. Course contents: Causes and classification of emergencies. Uniform State Civil Protection System. 

Protection of the population and territories against emergencies and their consequences. Dangers of 

radiation, chemical and biological origin. Dangers of radiation and their impact on humans and the 

environment. Radiation Accidents and Elimination of their Consequences. Dangers of chemical origin and 

elimination of their consequences. Biological hazards and methods of counteraction to their consequences. 

Radiation Intelligence and Control Methods and Instruments. Methods and instruments for chemical 

exploration and control. Methods and instruments for biological exploration and control. Special processing. 

Planning of civil protection measures. Grouping forces for emergency rescue and other urgent work. 

Organization and carrying out of rescue and other urgent works. 

13. Recommended educational editions: 1. Bykova O.V. Fundamentals of Civil Protection: Teaching. 

manual / O.V. Boliyev, DM Derevinsky, VN Yeliseyev [and others]. - K: 2008.- 223 p. 2. Vasilyuk V.O. 

Fundamentals of Civil Protection: Teaching. manual / V.O. Vasiichuk, V.E. Goncharuk, S.I. Kachan S.M. 

Mochnyak - Lviv, 2010. - 384 p. 3. 3. Goncharuk V.E. Assessment of the situation in emergencies: teach. 

manual / V.E. Goncharuk, S.I. Kachan S.M. Orel, V.I. Putsillo - Publishing house of the Lviv Polytechnic 

National University. Lviv, 2004 - 136 p. 4. Evdin O.M. Protecting the population and territories from 

emergency situations. In 3 t .: teach. manual / О.M. Evdin, V.V. Mogilnichenko [and others]. - K .: KIM, 

2007, 2008. - 636 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 22 hours of lectures, 20 hours of 

practical classes, 78 hours of independent work, 24 hours individual task Total - 120 hours. Methods: the use 

of multimedia tools, individual tasks, elements of problem lecture; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Forms and assessment criteria: Final control: exam at the end of the 6th semester. Current control (60 

points): surveys, testing, situational tasks  
16. Language of teaching: ukrainian 

 
Завідувач кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності, д.т.н., професор              В.Л. Филипчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


