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І.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Навчальна дисципліна «Цивільний захист» належить до професійно-практичного
циклу дисциплін і є нормативною дисципліною. Вона включається в навчальні плани як
самостійна дисципліна обов’язкового вибору.
Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Цивільний захист» визначений
державними вимогами (спільний наказ Міністерства освіти і науки 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») і не повинен бути меншим 36 академічних
годин (1,0 кредит EСTS).
У процесі опанування навчальним матеріалом студенти виконують моделювання
сценаріїв виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій (НС), прогнозування наслідків
їхнього впливу на адміністративні територіальні одиниці (АТО), об’єкти господарювання
(ОГ) та населення, що мешкає поблизу. Форма підсумкового контролю знань –
диференційований залік.
ІІ.

МЕТА І ЗАВДАННЯ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ

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 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" спеціалісти
(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.
ІІІ. ЗАВДАННЯ НА СРС
Лекція 1. Тема 1. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС.
Завдання на СРС: Ознайомитися із загальною моделлю сценарію виникнення НС на
ОГ та розроблення паспорту безпеки ОГ.
Література: Л-2 (с.5-27, 71-73, 86-87, 112-113, 117-119); Л-11 (Л-3).
Лекція 2. Тема2. Планування заходів з питань цивільного захисту.
Завдання на СРС: Ознайомитися з особливостями планування дій персоналу ОГ в
умовах НС.
Література: Л-2 (с.), Л-8 (с.).
Лекція 3. Тема 3. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів та
противовибуховий захист ОГ.

Завдання на СРС: Вивчити основні фактори, що впливають на формування вибухо-,
пожежонебезпечних зон, характер і ступені ураження людей.
Література: Л-2 (с.5-27, 71-73, 86-87, 112-113, 117-119); Л-11 (Л-3).
Лекція 3. Тема 4. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в
зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження.
Завдання на СРС: Вивчити основні фактори, що впливають на формування зон
хімічного і біологічного зараження, характер і ступені ураження людей.
Література: Л-2 (с. 102-112); Л-3.
Лекція 4. Тема 4. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в
зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження.
Завдання на СРС: Вивчити основні фактори, що впливають на формування зон
радіоактивного зараження, характер і ступені ураження людей.
Література: Л-2 (с. 133-138); Л-3.
Лекція 4. Тема 5. Оцінка інженерної обстановки та економічних наслідків НС.
Завдання на СРС: Ознайомитися та законспектувати порядок дій за сигналами ЦО по
захисту населення у НС природного характеру.
Література: Л-2 (с.5-27, 71-73, 86-87, 112-113, 117-119); Л-11 (Л-3).
Лекція 5. Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного
захисту.
Завдання на СРС: Проаналізувати вплив уражаючих факторів на діяльність
промислового об’єкта в надзвичайних ситуаціях (ударної хвилі при вибухах, хімічного
зараження, радіоактивного зараження). Ознайомитись із загальними характеристиками
будівельних норм і правил (БНІП).
Література: Закони України (Л-1,2,3), осн. Л-1 (с.106-121), Л-2 (с.52-70).
Тема 7. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту (на СРС).
Завдання на СРС: Забезпечення діяльності об’єкта підвищеної небезпеки. Критерії
ідентифікації ОГ, що підлягають декларуванню безпеки. Визначення об’єктів підвищеної
небезпеки (ОПН) 1 або 2 класу за масою небезпечних речовин та за відстанню. Ідентифікація
та декларування ОПН.
Література: Закони України (Л-9, 16, 23, 24), осн. Л-8 (с.), Л-9 (с.).
VI.
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22. Закон України «Про екологічну експертизу». – К.: Відомості Верховної Ради України,
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23. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану». - К.Урядовий кур’єр,
14.06.2000.-№107.
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25. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру». - К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. - №149.
26. 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.
27. Постанова КМ України «Про порядок формування розміщення та проведення операцій
з матеріальними цінностями Державного резерву» від 08.10.97року №1129.
28. Постанова КМ України «Про номенклатуру та обсягів продукції Державного
матеріального резерву» від 07.08.98 року №1245-46.
29. Постанова КМ України «Про розбронювання матеріальних цінностей мобілізаційного
резерву та створення запасів матеріально-технічних ресурсів для виконання першочергових
робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» від 15.04.97 року №338-027.
30. Постанова КМ України «Про затвердження особливостей формування та проведення
операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву» від 29.01.98 року №100-03.
31. Постанова КМ України «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і
зв’язку у надзвичайних ситуаціях» від 15.02.99 №2.

32. 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.
33. Постанова кабміну України «Про єдину державну систему запобігання і реагування на
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» К.03.08.1998.-№1198.
34. Указ Президента України «Про систему реагування на надзвичайні ситуації на водних
об’єктах» від 15.06.01 №436/2001.
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VI.4. Internet-джерела
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Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua.
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Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/.
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Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/.
9.
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надзвичайним
ситуаціям
природного
характеру
http://chronicl.chat.ru/.
13. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/
(англійською мовою).
14. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді
національної безпеки i оборони України http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.
15. http://www.dnop.kiev.ua - Офіційний сайт Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).
16. http://www.social.org.ua - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України.
17. http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–
участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).
18. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ.
19. http://base.safework.ru/safework - Библиотека безопасного труда МОТ.
20. http://www.nau.ua
- Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти
України (НАУ)».
21. http://www.budinfo.com.ua - Портал «Украина строительная: строительные компании
Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ»
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доцент Міхеєв Юрій Васильович
(вчений ступень, звання, прізвище та ініціали автора програми)

(підпис)

ст.викладач Землянська Олена Василівна
(вчений ступень, звання, прізвище та ініціали автора програми)

(підпис)

