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1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
Структура дисципліни «Цивільний захист»
Вид роботи
Денна форма навчання Заочна форма навчання
Лекційні заняття, год.
6
4
Практичні (семінарські)
12
2
заняття, год.
Всього аудиторних, год.
18
6
Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною
дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна
обов’язкового вибору. Вона зберігає свою самостійність за будь-якої
організаційної структури вищого навчального закладу.
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 складає 36
академічних годин (1,0 кредит EСTS), з яких 18 годин відведено на аудиторні
заняття, 18 годин – самостійна робота студентів. У процесі опанування
навчальним матеріалом студенти виконують розрахунково-графічну роботу.
Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік.
Мета дисципліни: 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 дисципліни: 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.
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.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
 роль і місце підрозділів МНС України в забезпеченні безпеки
населення та територій під час виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру;

 систему нормативних документів щодо захисту населених пунктів,
промислових та інших об’єктів від чинників надзвичайних
ситуацій у частині стосовній;
 стратегію державної політики у сфері цивільного захисту;
 склад збитків від надзвичайних ситуацій;
 поняття та види ефекту та ефективності в галузі цивільного
захисту;
 сутність і функції забезпечення безпеки населення і територій у
галузі цивільного захисту.
вміти:
 визначати рівень збитків від НС;
 визначати прямі та побічні збитки від НС;
 користуватися методикою проведення обґрунтування доцільності
та оцінки ефективності організаційно-технічних заходів
цивільного захисту;
 оцінювати ефективність при обґрунтуванні заходів щодо
удосконалення заходів безпеки.
Самостійна робота студента є однією із важливих складових
навчального процесу, яка безпосередньо впливає на глибину, неформальність
та стійкість набутих знань і умінь.
Метою самостійної роботи студента (СРС) є забезпечення засвоєння в
повному обсязі навчальної програми дисципліни «Цивільний захист» шляхом
свідомого закріплення, поглиблення і систематизації набутих теоретичних
знань, а також опанування навичок роботи з керівними документами,
нормативною, навчальною і науково-методичною літературою, вміння вільно
орієнтуватися в інформаційному просторі.
СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час
позааудиторної навчальної роботи і його творчого застосування в майбутній
професійній діяльності.
Загалом самостійна робота студента класифікується за наступними
ознаками:
1. Види самостійної роботи:
– самостійна робота, яка забезпечує підготовку до аудиторних занять,
поточного і семестрового контролю знань;
– пошуково-аналітична робота;
– науково-дослідна робота;
– практика на підприємствах та в організаціях,
– участь в тренінгах
2. Форми самостійної роботи:
– самостійне опрацювання або вивчення теоретичного матеріалу;
– виконання домашніх завдань;
– підготовка до контрольних робіт, тестів та інших форм поточного
контролю;
– письмове оформлення звітів з лабораторних робіт;

– підготовка до модульних та семестрових контролів;
– підготовка рефератів тощо.
Самостійна робота з дисципліни «Цивільний захист» передбачена
навчальним планом підготовки студентів різних спеціальностей, які
навчаються в університеті. СРС спрямована на досягнення поставленої мети
через виконання відповідних завдань, зміст, обсяги і структура яких наведені
далі.
№

1
2
3
4
5

Самостійна робота студентів
Зміст роботи
Кількість годин
Денна форма Заочна форма
навчання
навчання
Самостійне опрацювання
4
10
теоретичного матеріалу
Підготовка до практичних занять
2
Підготовка до диференційованого
2
4
заліку
Виконання індивідуальних завдань
10
Виконання контрольних робіт
10
Разом
18
24
2. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне завдання є однією з форм самостійної роботи студента,
яка передбачає створення умов для повної реалізації його творчих
можливостей, застосування набутих знань на практиці.
Виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Цивільний захист» є
однією з основних складових самостійної роботи студента, яка призначена
для закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок, що
передбачені робочою навчальною програмою. Індивідуальне завдання
виконується студентом самостійно з наданням, при необхідності,
консультацій викладачем.
Індивідуальне завдання з дисципліни «Цивільний захист» для студентів
денної форми навчання передбачає виконання розрахунково-графічної
роботи, для студентів заочної форми навчання – контрольної роботи.
3. ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО
ОПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТОМ
Змістовий модуль 1. Введення у дисципліну. Організація цивільного
захисту. Нормативна та законодавча база.
Тема 1. Порядок вивчення дисципліни. Організація цивільного захисту
в Україні.

Ознайомлення студентів зі структурою дисципліни, порядком
проведення занять, основними завданнями, які необхідно виконати протягом
вивчення дисципліни. Історія розвитку й етапи формування системи
цивільного захисту у колишньому СРСР. Історія розвитку системи
цивільного захисту в Україні. Терміни «Цивільна оборона» і «Цивільний
захист». Роль, місце і завдання цивільного захисту в структурі заходів щодо
забезпечення життєдіяльності населення України.
Тема 2. Організація цивільного захисту за кордоном. Нормативнозаконодавча база цивільного захисту в Україні
Цивільна оборона зарубіжних держав (на прикладі США, ФРН,
Нідерландів, Канади та Росії). Нормативно-законодавча база цивільного
захисту в Україні. Єдина державна система цивільного захисту України.
Основні завдання цивільного захисту та пріоритетні напрямки розвитку.
Змістовий модуль 2. Небезпечні та уражаючі фактори надзвичайних
ситуацій.
Тема 3. Розповсюдження уражаючих факторів при виникненні
надзвичайних ситуацій Основні різновиди надзвичайних ситуацій, їх описи
та характеристики, терміни та визначення. Надзвичайні ситуації
техногенного, природного, соціально-політичного та військового характеру.
Уражаючі фактори надзвичайних ситуацій. Аварії, їх характеристики.
Особливо небезпечні інфекційні захворювання людей та тварин. Надзвичайні
ситуації, які пов'язані з змінами стану суші, атмосфери, гідросфери, біосфери
та соціально-політичних обставин. Рятувальні і невідкладні аварійновідновлювальні роботи в осередках надзвичайних ситуацій. Інженерні роботи
в осередках ураження і зонах стихійного лиха. Класифікація надзвичайних
ситуацій за рівнями та за походженням. Національний класифікатор ДК
019:2010.
Контрольні запитання до самостійної підготовки за 1-м та 2-м
змістовними модулями дисципліни «Цивільний захист»
1. Історія створення в Україні єдиної державної системи цивільного
захисту населення і територій.
2. Поняття про цивільний захист
3. Визначення терміну «цивільний захист»
4. Визначення терміну «цивільна оборона»
5. Відмінності між поняттями «цивільна оборона» та «цивільний
захист»
6. Основні завдання цивільного захисту
7. Мета цивільного захисту
8. Напрямки зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та
гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків
9. Визначення терміна «Надзвичайна ситуація».
10.Порядок віднесення надзвичайної події до надзвичайної ситуації.
11.Класифікація надзвичайних ситуацій за походженням.
12.Класифікація надзвичайних ситуацій за рівнями.

13.Критерії визначення рівня надзвичайної ситуації.
14.Система цивільного захисту України
15.Сили цивільного захисту України
16.Організація цивільної оборони у зарубіжних країнах
Контрольні запитання до самостійної підготовки за 3-м змістовним
модулем дисципліни «Цивільний захист»
1. Мінімальна кількість евакуаційних виходів з будівлі
2. Відстань між евакуаційними виходами
3. Максимальна довжина коридору на шляху евакуації
4. Мінімальна ширина коридору на шляху евакуації
5. Мінімальна ширина дверних прорізів на виходах з приміщень
6. Напрямок відчинення дверей
7. Способи навішування дверних полотнин
8. Улаштування сходових кліток на шляхах евакуації (мінімальна ширина
сходового маршу; конструкції сходів, які дозволяються або не
дозволяються на шляхах евакуації; улаштування виходів на сходову
клітку)
9. Улаштування дверей на виходах з будівлі (конструкції дверей, що
дозволяються або не дозволяються; мінімальна ширина дверей, що
ведуть з будівлі)
10. Дайте визначення поняттю «землетрус». Розкажіть про природу
землетрусу.
11. Вкажіть основні види землетрусів.
12. Що таке інтенсивність землетрусу? Розкажіть про шкалу інтенсивності
землетрусів.
13. Назвіть основні сейсмічні райони України і країн СНД.
14. Основні вимоги до будівництва у сейсмічних районах
15. Основні принципи, яким повинна відповідати сейсмостійка будівля
16. Наведіть деякі види систем сейсмозахисту.
17. Особливості експлуатації будівель та споруд на підтоплених територіях
18. Захист територій від затоплення
19. Поняття про підроблювані території
20. Особливості будівництва на підроблюваних територіях
21. Що таке вибухова речовина (ВР)?
22. Які різновиди вибухів вам відомі? Охарактеризуйте їх.
23. Наведіть основні стадії вибуху та охарактеризуйте їх.
24. В чому полягає різниця між горінням та детонацією вибухових
речовин?
25. Наведіть загальну класифікацію вибухових речовин.
26. Назвіть та охарактеризуйте основні групи ВР в залежності від складу.
27. На які групи поділяються ВР, що належать до одного класу хімічних
сполук? Охарактеризуйте їх.
28. Наведіть та охарактеризуйте основні фізико-хімічні властивості ВР.

29. Охарактеризуйте фізичну та хімічну стійкість ВР. Від яких факторів
вони залежать?
30. Що таке чутливість вибухових речовин? Від чого вона залежить?
31. Основні поняття про затори та зажори льоду на річках, їх різновиди
32. Класифікація заторів та зажорів льоду
33. Заходи щодо зменшення наслідків заторів та зажорів льоду
34. Захист мостів під час льодоходу
35. Основні поняття про повені, їх класифікація
36. Заходи щодо захисту населення і територій під час повеней
4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
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Керівні документи:
Конституція України 28.06.1996 року;
Закон України „Про правові засади цивільного захисту” від 24 червня
2004 року;
Закон України „Про цивільну оборону України” від 03.02.1993 року №
2974 ХП;
Закон України „Про надзвичайний стан” від 26.06.1992 року № 2501 ХП;
Закон України „Про аварійно – рятувальні служби” від14.12.1999 року №
1281 ХП;
Закон України „Про війська цивільної оборони” від24.03.1999 року №
556 ХІУ;
Закон України „Про пожежну безпеку” від 17.12.1993 року № 3745 ХП;
Закон України „Про захист населення і територій від наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від
08.06.2000 року № 1809 ІІІ;
Закон України „Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18.01.2001 року
№ 2245 ІІІ;
Указ Президента України „Про заходи щодо вдосконалення державного
управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від
наслідків НС” від 27.01.2003 року № 47/2003;
Указ Президента України „Про рішення Ради Національної безпеки і
оборони України від 11.11.2002 р. „Про стан техногенної та природної
безпеки в Україні” від 04.03.2003 року № 76/2003;
Указ Президента України „Про заходи щодо підвищення рівня захисту
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