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Пояснювальна записка 

Проблеми цивільного захисту в сучасному світі набирають особливого 
значення. Їх актуальність у теперішній час визначається рядом причин, 
найактуальнішими з яких є порушення екологічної рівноваги природного 
середовища внаслідок надмірного антропогенного навантаження на 
біосферу; зростання числа техногенних аварій і катастроф при взаємодії 
людини зі складними технічними системами; соціально-політична 
напруженість у суспільстві.  

Останнім часом у зв’язку з розвитком промислового виробництва на 
території України значно підвищується ризик виникнення техногенних 
надзвичайних ситуацій (НС) – на радіаційно-, хімічно-, вибухо- і 
пожежонебезпечних об’єктах, гідротехнічних спорудах. Зважаючи на 
існуючу соціально-економічну ситуацію в Україні, де проблеми здоров’я і 
збереження життя стоять дуже гостро, важливість та актуальність навчання з 
питань цивільного захисту ні в кого не викликає сумнівів. 

Вищий навчальний заклад залишається чи не єдиною установою, де 
майбутні фахівці можуть одержати необхідні знання з такої навчальної 
дисципліни як «Цивільний захист». 

Згідно вимог постанови Кабінету міністрів України від 26 червня 
2013 року № 444, «Про затвердження Порядку здійснення навчання 
населення діям у НС», пункт 20, визначено, що підготовку студентів ВНЗ, що 
навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, передбачає наявність 
умінь із превентивного і аварійного планування та управління заходами 
цивільного захисту (ЦЗ).  

Програму навчальної дисципліни складено відповідно до освітньо-
профеійної програми підготовки спеціалістів та магістрів усіх напрямків та 
спеціальностей на основі Типової навчальної програми нормативної 
дисципліни «Цивільний захист» для вищих навчальних закладів, 
затвердженої заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 
Жебровським Б. М. 31.03.2011 р., що розроблена відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 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», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
9 листопада 2010 року за № 1057/18352.  

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної 
підготовки і повинна входити до одних із нормативних дисциплін 
обов’язкового вибору. 
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1.1 Предмет навчальної дисципліни, її наукові і методичні 

основи і завдання дисципліни. 

 

Предметом навчальної дисципліни є законодавчі, нормативно-правові, 
соціально-економічні, інженерно-технічні і санітарно-гігієнічні основи 

цивільного захисту, необхідні для виконання майбутніми фахівцями 
професійних обов’язків у напряму забезпечення заходів, спрямованих на 
регулювання техногенної та природної безпеки, проведення оцінки рівнів 
ризику, завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайної ситуації на 
основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо 
можливого перебігу подій з метою недопущення їх переростання у 
надзвичайну ситуацію або пом’якшення її можливих наслідків із 
урахуванням особливостей майбутньої професії і можливих первинних посад  
спеціалістів та магістрів. 

Міждисциплінарні зв’язки: у структурно-логічній схемі дисципліна 
«Цивільний захист» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня магістра після дисциплін природничо-наукової 
підготовки, дисципліни «Безпека життєдіяльності» та основних дисциплін 

циклу професійної та практичної підготовки, коли студенти мають достатнє 
уявлення щодо умов їхньої майбутньої професійної діяльності. Це забезпечує 
можливість викладання дисципліни з урахуванням професійної орієнтації 
майбутніх фахівців. 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатності 
творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й 

приймати продуктивні рішення з планування та управління заходами 
цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої 
професійної діяльності на першій посаді. 

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння студентами 

законодавчих, нормативно-правових, інженерно-технічних та санітарно-
гігієнічних основ цивільного захисту; 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 надзвичайних ситуацій, 
локалізації та ліквідації їхніх наслідків.  

1.2 Спеціальні (фахові, предметні) компетентності. 

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Цивільний захист», 

магістри у відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними 
вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти 
наступними компетенціями: 

- здатність аналізувати й оцінювати потенційну небезпеку об'єктів 
господарювання (технологічних процесів і обладнання) для людини й 
навколишнього середовища;  
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– уміння визначати механізми дії небезпек на людину та 
установлювати взаємодію організму людини з небезпеками довкілля;  

- здатність обґрунтовано обирати засоби та системи захисту людини і 
довкілля від небезпек;  

– здатність до раціонального рішення питань щодо безпечного 
розміщення й застосування засобів забезпечення безпеки, порятунку й 

захисту людину від техногенних і антропогенних впливів;  
- обґрунтовувати нормативні та організаційні заходи (пропозиції, 

рекомендації) з підвищення рівня безпеки об'єктів, поліпшення 
протиаварійного стану об’єктів і територій та усунення виявлених порушень 
вимог щодо дотримання техногенної безпеки;  

– здатність прогнозувати і оцінювати обстановку в зоні надзвичайної 
ситуації (аварії) та тактичні можливості підрозділів, що залучаються до 
ліквідації надзвичайної ситуації (аварії);  

- уміння надавати допомогу та консультації працівникам і населенню з 
практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних 
ситуаціях. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми навчальної 
дисципліни «Цивільний захист» студенти після засвоєння кредитного модуля 
мають продемонструвати такі результати навчання: 

У результаті вивчення дисциплін студент повинен  вміти: 

– застосовувати ризико-орієнтований підхід до попередження НС; 

- прогнозувати імовірністьт виникнення та масштаби НС на суб’єктах 
господарювання; 

- реалізувати комплекс організаційних та інженерно-технічних заходів 
щодо запобігання і мінімізації наслідків НС; 

- керувати підготовкою спеціальних формувань і проведенням 

аварійно-рятувальних і невідкладних робіт на суб’єктах господарювання 
відповідно до майбутньої спеціальності; 

– визначати та використовувати відповідні норми з питань цивільного 
захисту та техногенної безпеки будівель і споруд, населених пунктів, 
промислових та інших об’єктів, що проектуються; 

−  ефективно застосовувати сучасні інформаційні технології в 

менеджменті захисту від аварій і катастроф;  

−  професійно використовувати досягнення науки і техніки в техно-
логіях прогнозування виникнення загроз техногенного, екологічного, 
природного та воєнного характеру. 

 

1.3 Організаційно-методичні вказівки щодо організації і методики 

проведення усіх занять. 

Дисципліна “Цивільний захист” є обов’язковою для підготовки 
студентів освітнього рівня «повна вища освіта», освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістр. 

Підсумковою формою контролю є залік. 
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Теоретичні заняття проводяться в складі навчальних груп.  

Всі види занять проводяться у спеціально обладнаних аудиторіях, що 
забезпечені приладами, сучасними засобами захисту, спеціальним майном, 

стендами та комп’ютерною технікою. 

 

1.4. Відповідно наказів МНС та Міністра освіти і науки №97 від 
23.04.2001 р., №27 – 2002 р. та типової програми випускники ВУЗ-ів І-ІV 

рівнів акредитації розробляють в дипломних проектах (роботах) розділ із 
Цивільного захисту. 

 

1.5 Загальний обсяг годин на вивчення дисципліни та її розподіл: 
всього 108 годин, із них 32 години аудиторних і 76 годин самостійної роботи 

студента. Кількість годин на вивчення окремих тем може бути 

диференційована залежно від специфіки спеціальності. Ці питання 
визначаються викладачами ЦЗ кафедри «Охорони праці та навколишнього 
середовища»  спільно з профілюючими кафедрами ВНЗ. 

 

2. Зміст навчальної дисципліни 

 

2.1 Розділи, теми, зміст лекції. 

 

Розділ 1. Загальна підготовка. 

 

Тема 1. Державна політика в сфері ЦЗ. Кодекс Цивільного захисту. 

Зміст теми. Державне регулювання природно-техногенної безпеки. 
Основні напрямки реалізації державної стратегії зниження ризиків і 
пом’якшення наслідків НС.  

Структура Єдиної державної системи (ЄДС) ЦЗ України та її завдання. 
Функціональні підсистеми ЄДС ЦЗ. Нормативно-методичні документи із 
створення і управління діяльністю спеціалізованих служб та (або) 
функціональних підсистем Єдиної державної системи цивільного захисту в 
залежності від профільного напряму ВНЗ.  

Принципи реалізації ЦЗ в Україні. Державний нагляд (контроль у сфері 
ЦЗ). Склад та завдання сил цивільного захисту. Аварійно-рятувальні служби 

ЦЗ. Оперативно-рятувальна служба ЦЗ. Оперативний склад пункту 
управління у НС. Структура та завдання служби медицини катастроф.  

Права та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері ЦЗ. 
 

Тема 2. Національна безпека. Управління цивільним захистом 

суб’єктів господарювання. Планування заходів з питань ЦЗ. 

Зміст теми. Основні вимоги до побудови і функціонування системи 

управління цивільним захистом суб’єктів господарювання. Система 
менеджменту промислової безпеки. Структурно-функціональна модель 
протидії НС (попереджувальна, компенсаційна, комплексна тощо). 
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Методика розроблення планів з попередження НС. Комплекс 
організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та 
мінімізації наслідків НС природного характеру. Методика планування 
заходів із фізичного, функціонального та комбінованого захисту персоналу. 

Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації 
аварійних ситуацій і аварій на об’єкті підвищеної небезпеки та пом'якшення 
їхніх наслідків. Нормативно-методичні документи із створення і управління 
діяльністю спеціалізованих служб та (або) функціональних підсистем Єдиної 
державної системи цивільного захисту в залежності від профільного напряму 
ВНЗ. Плануючі документи з теоретичного і практичного навчання персоналу 
ОГ до дій у НС, організація і проведення спеціальних об’єктових навчань, 
тренувань з відпрацювання заходів за планами реагування на НС, локалізації 
та ліквідації аварій. 

 

Тема 3. Попередження надзвичайних ситуацій. Прогнозування 

небезпечного впливу НС. 

Зміст теми. Системи моніторингу небезпек життєвого середовища 
людини. Види, зміст та предмет моніторингу. 

Надзвичайні ситуації: причини виникнення та складові системи їх 
моніторингу. Галузевий моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері 
відповідальності центральних органів виконавчої влади. Найменування та 
визначення основних показників джерел природних НС та номенклатура, 
позначення, розмірність і порядок визначення параметрів уражальних 
чинників джерел техногенних НС, які контролюються і підлягають 
прогнозуванню. 

Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і 
системами захисту та ліквідації НС, стану впровадження превентивних 
заходів щодо зменшення їхніх масштабів. Мережа спостереження і 
лабораторного контролю. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, 

збирання, оброблення, передавання та збереження моніторингової 
інформації. 

Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. Характеристика 
ступенів руйнування. Методи розрахунку характеристик зон ураження 
(радіусів зон руйнувань) при вибухах конденсованих речовин, 
газоповітряних, паливно-повітряних сумішей у відкритому та замкнутому 
просторі. Оцінка стійкості роботи ОГ внаслідок вибуху газоповітряної 
суміші. 

Характеристики зон радіоактивного, хімічного та біологічного 
зараження. Визначення параметрів зон забруднення радіоактивними (РР) та 
небезпечними хімічними речовинами (НХР) під час аварійного 
прогнозування можливої обстановки за відповідними таблицями (класу 
стійкості атмосфери, напряму розповсюдження хмари, потужності рівня 
радіації, доз опромінення людей, приведеної величини часу початку і 
тривалості опромінення, довжини та ширини зон забруднення (для РР) та 
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площі зони, глибини, часу підходу хмари забрудненого повітря до ОГ (для 
НХР), тривалості дії ураження РР, НХР. Розрахунок масштабів хімічного 
забруднення при довгостроковому прогнозуванні за еквівалентними 
значеннями небезпечно хімічних речовин в первинній і вторинній хмарі. 
Методика розрахунку зон проведення загальної та часткової негайної 
евакуації на ранній фазі розвитку радіаційної аварії. 

Порядок нанесення зон радіоактивного та хімічного забруднення на 
картографічну схему (план, карту).  

Розв’язування типових завдань з оцінки радіаційної та хімічної 
обстановки. 

Порядок розрахунку збитків за типами НС. Розрахунок загального 
обсягу збитків. Методика оцінки збитків від наслідків НС за основними його 
видами. 

Превентивні заходи щодо зниження масштабів радіаційного та 
хімічного впливу на ОГ. Визначення комплексу заходів захисту персоналу і 
матеріальних цінностей ОГ у разі виникнення аварії на радіаційно чи хімічно 
небезпечному об’єкті. Протирадіаційний захист (термінові, невідкладні, 
довгострокові контрзаходи) в умовах радіаційної аварії, критерії для 
прийняття рішення щодо їхнього запровадження. Типові режими 
радіаційного захисту і функціонування ОГ в умовах радіоактивного 
забруднення місцевості. 

Планування заходів із запобігання поширенню інфекційних 
захворювань з первинного осередку. 

 

Тема 4. Заходи захисту населення у НС. 
Зміст теми. Основні заходи захисту населення і територій у разі аварій, 

катастроф, стихійних лих і застосування сучасних засобів ураження. 
Інженерний захист, медичний захист, біологічний захист, радіаційний і 
хімічний захист, їх характеристика. 

Захисні споруди: сховища, протирадіаційні укриття, найпростіші 
укриття, призначення та вимоги до них. Укриття населення в захисних 
спорудах. 

Засоби індивідуального захисту: фільтруючі, ізолюючі та промислові 
протигази, респіратори. Засоби захисту шкіри. 

Використання медичних і найпростіших засобів індивідуального 
захисту. 

Порядок накопичення, зберігання і видачі засобів індивідуального 
захисту на об’єктах. 

Інформація та оповіщення населення. 
Евакуаційні заходи. Організація і планування евакозаходів у випадку 

аварії, катастроф, стихійного лиха і воєнної обстановки. 

Самодопомога і перша медична допомога в НС. Застосування 
табельних засобів для першої медичної допомоги залежно від виду і ступеня 
ураження людини. 
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Профільна підготовка (відповідно спеціальності). 

 

А. Технічний профіль 

 

Тема 5. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи 

цивільного захисту: шляхи і способи підвищення стійкості роботи 

промислових об’єктів. Постанова Кабінету міністрів України «Про 

підвищення стійкості роботи промислових об’єктів». 

Зміст теми. Забезпечення техногенної безпеки на підприємствах, в 
установах та організаціях, як складової частини цивільного захисту.  

Шляхи і способи підвищення стійкості роботи промислових об'єктів. 
Забезпечення надійного захисту та життєзабезпечення виробничого 
персоналу. Захист та раціональне розміщення основних виробничих фондів, 
зонування території об’єкту. Захист технологічного обладнання, 
удосконалення господарсько-виробничих зв’язків, робота за спрощеною 

технологією, використання місцевих ресурсів. Підвищення стійкості 
виробничих будівель і споруд, комунально-енергетичних і технологічних 
мереж. Підвищення протипожежної стійкості. Обмеження ураження від 
вторинних факторів при аваріях. Підготовка до відновлення виробництва. 
Резервування матеріальних та фінансових ресурсів.  

Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об'єкта в НС 

(межа стійкості, найбільш уразливі його елементи, характер і ступень 
руйнувань і ушкоджень, можливі збитки, межа доцільного підвищення 
стійкості). 

Додатково відповідно до спеціальностей: 

а) вимоги відомчих нормативів до проектування інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту на об’єктах гірничодобувної промисловості. 
Заходи для підвищення стійкості систем енергопостачання і 
повітропостачання. Зміцнення сейсмостійкості споруд і гірничих виробок. 
Заходи, що запобігають затопленню. Спеціальні відомчі формування. 
Характеристика пожеж на шахтних дворах і в гірничих виробках. Засоби, 
прийоми й способи боротьби з підземними пожежами, затопленням і 
загазованістю на об'єктах гірничодобувної промисловості.  

б) вимоги відомчих нормативів до проектування інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту на об’єктах нафтогазової промисловості. 
Будівництво кільцевих та з'єднувальних трубопроводів, обвалувань, дамб, 
пасток. Спеціальні відомчі формування. Характеристика пожеж на 
нафтогазових фонтанах і нафтосховищах. Основні засоби і тактика гасіння 
пожеж на нафтогазових промислах і в районах розвідки нафти та газу. 
Особливості гасіння пожеж на морських нафтопромислах. 

в) вимоги відомчих нормативів до проектування інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту на об'єктах енергетики. Заходи щодо підвищення 
стійкості систем енергопостачання та використання ядерної енергії. 
Допустимі режими роботи електростанцій, мереж і енергосистем. 
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Запобігання пошкодженням у теплових і електричних частинах 
електростанцій, на підстанціях і лініях електропередач. Спеціальні відомчі 
формування. Проведення першочергових відбудовчих робіт на 
електростанціях (підстанціях і лініях електропередач) в зоні НС. Організація 
системи аварійного реагування при радіаційних аваріях на АЕС. 

г) вимоги, які ставляться інженерно-технічними нормами до ліній і 
споруд зв'язку щодо їхнього будівництва, розвитку і реконструкції. Заходи, 
які підвищують стійкість роботи об'єктів зв'язку: заглиблення, кільцювання 
ліній, побудова обхідних каналів, дублювання одних засобів зв'язку іншими. 
Служба оповіщення і зв'язку цивільного захисту. Побудова систем 

централізованого оповіщення. Принципи побудови локальних систем 

оповіщення. Організація зв'язку під час виконання рятувальних та інших 
невідкладних робіт. 

 

Тема 6. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту: 

визначення об’єктів підвищенної небезпеки 1 або 2 класу за масою 

небезпечних речовин та за відстанню. 

Зміст теми. 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. Організація і здійснення 
державного нагляду та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки 
у процесі поводження з небезпечними, радіоактивними і токсичними 
речовинами, дотримання умов безпечного розміщення та збереження 
небезпечних, токсичних та радіоактивних відходів.  

Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації. Визначення 
порядку встановлення правового режиму зони на окремої місцевості, його 
організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, в тому 
числі відповідного використання, охорони та відтворення природних 
ресурсів.  

 

Тема 7. Методики визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для 

декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 

Зміст теми. Методики визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для 
декларування безпеки ОПН. Ліцензування діяльності об’єкту підвищеної 
небезпеки. Страхування відповідальності за завдану шкоду внаслідок 
експлуатації небезпечного об’єкту. Порядок створення і використання 
матеріальних резервів для запобігання і ліквідації НС. Організація роботи 

щодо проведення нагляду та здійснення контролю за обстановкою на ПНО, 

що входять до складу галузі, включаючи прилеглу до них територію. 

Розв’язання типових завдань з ідентифікації та декларування безпеки 

об’єктів підвищеної небезпеки. 
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Тема 8. Ліцензування діяльності  об’єкту підвищеної небезпеки. 

Страхування відповідальності за завдану шкоду внслідок експлуатації 

небезпечного об’єкту. 

Зміст теми. Поняття ліцензування діяльності  об’єкту підвищеної 
небезпеки Ліцензійні умови впровадження господарської діяльності. 
Нормативно-правові документи для отримання ліцензій. Ліцензування і 
страхування діяльності ОГД як основні елементи функціонування в ринковій 
економіці. Загальні процеси розрахунку ризиків. Значення середньо 
статистичних оцінок  ризиків діяльності об’єктів для страхування. 

Поняття державного резерву, його склад, призначення. Єдина система 
державного резерву України. Бюджетні та позабюджетні джерела 
формування резервного фонду. Утримання і розвиток системи державного 
резерву. Забезпечення цільових видів страхування. Порядок створення 
страхових і резервних фондів, запасів матеріальних засобів. 

 

В. Гуманітарний профіль 

Тема 5. Відповідальність керівників щодо інформування про  

наявність загрози або виникнення НС.  

Зміст теми. Інформування населення про наявність загрози або 
виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах. Завдання 
психологічного захисту. Виявлення за допомогою психологічних та 
соціальних методів та нейтралізація чинників, що сприяють виникненню 

соціально-психологічної напруги. Своєчасне визначення контингенту 
постраждалих та розв’язання соціальних потреб. Недопущення паніки та 
недобросовісного розподілу допомоги. Організація діяльності, спрямованої 
на допомогу дітям, людям похилого віку. 

Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок НС. 

Профілактика гострих панічних реакцій, психогенних нервово-психічних 
порушень. Принципи та методи психологічної допомоги при 

посттравматичному стресі. Технології профілактики посттравматичних 
стресових розладів. 

 

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи 

цивільного захисту. 

Зміст теми. Оцінка життєво важливих потреб населення у НС. Норми 
та обґрунтовані нормативи першочергового життєзабезпечення населення у 
НС. Особливості навчання дітей та лорослого населення  з питань особистої 
безпеки, основ цивільного захисту та стереотипів поведінки в умовах загрози 

та виникнення НС. Методика планування, підготовки та проведення цих 
навчально-практичних заходів з цивільного захисту. 

Гуманітарна допомога у випадках НС. Форми організації гуманітарної 
допомоги. Послуги і матеріальні ресурси в рамках гуманітарної допомоги, 
що надаються у вигляді благодійності.  
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Тема 7. Вплив параметрів людського фактору на управління 

безпекою у НС. 

Зміст теми. Культура безпеки, як структурна компонента базової 
культури особистості і невід’ємна складова професійної культури.  

Структура впливу параметрів людського фактору (стрес, недостатній 
рівень знань, інформації, помилкові дії тощо) на управління безпекою у НС. 

Природа людських помилок. Обробка інформації людиною. Визначення 
особистих показників особи, яка приймає управлінські рішення у сфері 
цивільного захисту, на основі систем психологічного тестування. Методики 

визначення показників інтелекту, стилю керівництва, комунікабельності, 
ступеню готовності до ризику. 

Методики аналізу і врахування людського фактору. Аналіз надійності 
роботи персоналу за допомогою побудови дерева помилок. 

 

Тема 8. Планування і реалізація заходів щодо запобігання та 

мінімізації втрат на об’єктах. 

Зміст теми. Забезпечення охорони матеріальних і культурних цінностей 
у разі виникнення надзвичайних ситуацій. Управляння діяльністю з питань 
цивільного захисту на об’єктх. Система екстреної допомоги (тел.112). 

Стандарти економічного оцінювання збитків від надзвичайних ситуацій. 
 Вимоги відомчих нормативів до проектування інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту на об’єктах. Вимоги до складу, змісту, порядку 
розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту у документації на особливий період та на мірний 
час. Черговість, стадійність і послідовність виконання рятувальних і 
невідкладних робіт у надзвичайних умовах. Здійснення нагляду і контролю. 

 

2.2 Перелік практичних занять. 

1. Визначення параметрів зон забруднення радіоактивними речовинами 
(РР) під час аварій на радіаційно небезпечних об’єктах та можливих ядерних 
вибухах. 

2. Розрахунок масштабів хімічного забруднення при довгостроковому 
прогнозуванні за еквівалентними значеннями небезпечно хімічних речовин в 
первинній і вторинній хмарі. 

3. Прилади радіаційного моніторингу. 
4. Розрахунок характеристик зон ураження (радіусів зон руйнувань) 

при вибухах конденсованих речовин, газоповітряних, паливно-повітряних 
сумішей у відкритому та замкнутому просторі. 

5. Медичні і найпростіші засобів індивідуального захисту. 
6. Надання першої долікарняної допомоги постраждалим у НС 

7. Розрахунки параметрів захисних споруд, необхідних для укриття 
працюючих на об’єкті та населення. 

8. Розрахунок стійкості об’єктів господарської діяльності до 
уражаючих чинників надзвичайних ситуацій. 
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9. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН) в залежності 
від специфіки спеціальності. 
 

2.3 Інформаційно-методичне забезпечення. 

 

Основна література 

 

1. Бахарєва Г.Ю. Цивільний захист: навч. посіб. / Г.Бахарєва, 
Н.Твердохлєбова, І. Любченко, І. Губенко та ін. – Х: НТУ «ХПІ», 2015. – 

116с. 
2. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., 

Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного 
захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с. 

3. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи 

цивільного захисту: Навч. посібник / Львів,  2010. – 384 с. 
4. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., «Оцінка 

обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Видавництво 
НУ «Львівська політехніка». Львів, 2004р., – 136с. 

5. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення і територій 
від надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". 

Т.3."Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та 
містобудування".Посібник.- К.: КІМ, 2007, 2008. – 636 с., – 152 с. 

6. Кулаков М. А. Цивільна оборона: навч. посіб. / М. А. Кулаков, Т. В. 

Кукленка,  В. О. Ляпун, К. О. Мягкий, –X.: Факт, 2008. – 312 с. 
7. Методичні вказівки до виконання розділу "Цивільний захист" у 

дипломних проектах спеціаліста та магістра для студентів усіх 
спеціальностей /уклад.: Любченко І. М., Мягкий В. О., Твердохлєбова Н. Є., 

Толстоусова О. В. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – 48 с. - Укр. 
8. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи "Стійкість 

об’єктів економіки до ударної хвилі» з курсу «Цивільний захист» для 
студентів усіх форм навчання усіх спеціальностей /Уклад.: Г.Ю. Бахарєва, 
В.О. Мягкий, О.В. Толстоусова, Н.О. Букатенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012 – 28 

с. - Укр. 
9. Методичні вказівки до виконання практичного заняття “Методика 

оцінки стійкості роботи об’єкта та його елементів до уражувальної дії 
проникаючої радіації ядерного вибуху” з курсу “Цивільна оборона” для 
студентів усіх форм навчання усіх спеціальностей / Уклад. Бахарева Г.Ю., 

Мягкий В.О, Толстоусова О.В., Семенов Є.О., Н.О. Букатенко– Харків: НТУ 

“ХПІ”, 2012. – 12 с. - Укр. 
10. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи “Стійкість 

об’єктів економіки до електромагнітного випромінювання” з курсу 
“Цивільний захист” для студентів усіх форм навчання факультетів ЕМБ, ЕМ, 

Е усіх спеціальностей / Уклад. Бахарєва Г.Ю., Семенов Є.О., Букатенко Н.О. 

та ін. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2013. – 14 с. - Укр. 
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11. Методичні вказівки до виконання самостійної та практичної 
роботи “Оцінка хімічної обстановки” з курсу “Цивільний захист” для 
студентів усіх форм навчання, усіх факультетів, усіх спеціальностей / Уклад. 
Бахарєва Г. Ю., Семенов Є. О., Донський Д. Л. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2014. – 16 с. 
- Укр. 

12. Методичні вказівки до виконання самостійної та практичної роботи 

«Визначення осередків ураження у надзвичайних ситуаціях» з курсу 
"Цивільний захист" для студентів усіх спеціальностей та форм навчання з 
курсу "Цивільний захист" для студентів усіх спеціальностей та форм 

навчання. / Уклад. Бахарєва Г. Ю., Толстоусова О. В., Букатенко Н. О., 

Гуренко І. В. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 12 с. - Укр. 
13. Методичні вказівки до виконання самостійної та практичної роботи 

«Методика оцінки радіаційної обстановки при використанні ядерної зброї та 
аваріях на АЕС» з курсу "Цивільний захист" для студентів усіх 
спеціальностей та форм навчання. / Уклад. Бахарєва Г. Ю., Толстоусова О. 

В., Гуренко І. В., Букатенко Н. О. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 16 с. - Укр. 
14. Практикум із курсу «Цивільна оборона» /М.А.Кулаков, В.О. Ляпун, 

Мандрика Н.П. та ін. за ред. проф. В.В.Березуцького. Х.: Факт, 2007 – 120 с. 
15. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання 

у сфері цивільного захисту".  Навчальний посібник. – К., 2008. – 286с.  
16. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. 

Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, – 250с.  
17. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.– 

К: Знання-Прес, 2007.– 487 с. 
18. Конституція України. Основний закон. – К., 1996. 

           19. Цивільний захист України : Кодекс України від 02.10.2012 № 5403-

VI. – [Електрон. ресурс] : Офіц. веб-сайт ВР України. – Режим доступу : http: 

//zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17. 

20. Класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019:2010. – Київ: 
Держспоживстандарт України, 2010. – 19 с. 

21. ДБН В.2.2–5–97. Будинки споруди. Захисні споруди цивільної 
оборони. Введені 01.01.1998. 

22. Постанова КМУ №253 Про затвердження Порядку використання 
захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, 
культурних та побутових потреб. Від 25.03.2009. 

23. Постанова КМУ №841 “Про затвердження Порядку проведення 
евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру” від 30.10.2013. 

24. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючого 
випромінювання” ВРУ №15/98–ВР вiд 14.01.1998. 

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. – 40 с. 

26. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях”. – Київ: Держ. 
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Стандарт, 1999. 

27. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” ВРУ №2245–III 

від 18.01.2001.  

28. Постанова КМУ “Про затвердження Положення про організацію 

оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях” №192 від 15.02.99. 

29. Наказ МНС №98 від 23.02.2006 “Про затвердження Методики 

ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів”. 

30. Наказ МНС №1400 від 12.12.2012 “Про затвердження 
Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій”. 

31. Постанова КМУ № 956 від 11.07.2002 “Про ідентифікацію та 
декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки”. 

32. Постанова КМУ № 368 від 24.03.2004 “Про затвердження Порядку 
класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями” 

33. Постанова КМУ № 175 від 24.06.2003 “Про затвердження Методики 

оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру”. 

 

Додаткова література 

1. Бегун В. В. Культура безопасности на ядерных объектах Украины : 

учебн. пособие. / В. В. Бегун, С. В. Бегун, С. В. Широков та ін. – К. : НТУУ 

КПИ, 2009. − 363 с.  
2. Гончарук В. Є. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях : навч. 

посіб. / В. Є. Гончарук, С. І. Качан, С. М. Орел та ін. – Львів : Вид-во НУ 

«Львів. політехніка», 2004. − 136 с. 
3. Зеркалов Д. В. Цивільний захист : конспект лекцій для напряму 

підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» / Д. В. Зеркалов. – [Електрон. 
ресурс] : Режим доступу : www.zerkalov.kiev.ua/node/14. 

4. Зеркалов Д. В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, 
контроль : навч. посіб. / Д. В. Зеркалов. − К. : КНТ, 2007. – 412 с. [Електрон. 
ресурс] : Режим доступу : http://www.zerkalov.kiev.ua/node/14. 

5. Мігович Г. Г. Сильнодіючі отруйні речовини / Г. Г. Мігович та ін. − 

К. : Укртехногрупа, 2001. − 150 с. 
6. Надзвичайні ситуації та цивільний захист населення : навч. посіб. / 

за ред. С. П. Сонько. − Львів : Магнолія Плюс. − 2006. − 232 с. 
7. Цивільний захист : лекції 1–5 для студентів, що навчаються по 

програмі «спеціаліст», «магістр». – [Електрон. ресурс] : Режим доступу : http: 

//www.zerkalov.org/node/3002. 

8. Шоботов В. М. Цивільна оборона : навч. посіб. / В. М. Шоботов. − 

К. : Центр навч. літ-ри, 2006 − 438 с. 
 

Інтернет-ресурси 

 

1. Державна служба України з надзвичайних ситуацій 

http://www.mns.gov.ua. 
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2. Офіційне інтернет-представництво Президента України 

http://www.president.gov.ua/.  

3. Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua/. 

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

5. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню 

території  http://www.scgis.ru/russian/. 

6. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру 
http://chronicl.chat.ru/. 

7. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства 
http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою). 

8. Український інститут досліджень навколишнього середовища i 

ресурсів при Раді національної безпеки i оборони України  
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.  

9. http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Державного 
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 
(Держгірпромнагляду).  

10. http://www.social.org.ua  - Офіційний сайт Фонду 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань України.  

11. http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской 

Ассамблеи государств–участников Содружества Независимых Государств 
(МПА СНГ).  

12. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и 
безопасности труда МОТ.  

13. http://base.safework.ru/safework  - Библиотека безопасного 
труда МОТ.  

14. http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова 
система «Нормативні акти України (НАУ)». 
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2.4 Розподіл навчального часу за розділами, темами та видами 

навчальних занять відповідно до профіля 

 

Розподіл навчального часу технічного профілю  

(32 години) 

Кількість навчальних 
 годин 

№ 

 

Назва теми 
Всього 
годин 

Всього 
аудит. 

Лекції 
ПЗ та 
ЛР 

Самос. 
робота 

1. Загальна підготовка. 
1 Тема 1. Державна політика в сфері ЦЗ. 
Кодекс Цивільного захисту. 

11 2 2 – 9 

2 Тема 2. Національна безпека. Управління 
цивільним захистом субєктов 
господарювання.  

16 2 2 – 14 

3 Тема 3. Попередження надзвичайних 

ситуацій. Прогнозування небезпечного 

впливу НС. 
27 6 2 4 21 

4 Тема 4. Заходи захисту населення у НС. 20 6 2 4 14 

 Всього на загальну підготовку 74 16 8 8 56 

2. Профільна підготовка 
5 Технічний профіль. 

Тема 5. Забезпечення заходів і дій в 
межах єдиної системи цивільного 
захисту: шляхи і спсоби підвищення 
стійкості роботи промислових об’єктів. 
Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про підвищення стійкості роботи 
промислових об’єктів». 

10 4 2 2 6 

6. Тема 6.  Спеціальна функція у сфері 
цивільного захисту: визначення об’єктів 
підвищенної небезпеки 1 або 2 класу за 
масою небезпечних речовин та за 
відстанню. 

10 4 2 2 6 

7. Тема 7. Методики визначення ризиків та 
їх прийнятних рівнів для декларування 
безпеки об’єктів підвищеної небезпеки. 

8 4 2 2 4 

8 Тема 8  Ліцензування діяльності  об’єкту 
підвищеної небезпеки. Страхування 
відповідальності за завдану шкоду 
внслідок експлуатації небезпечного 
об’єкту. 

6 2 2  4 

 Всього на профільну підготовку 34 14 8 6 20 

 Всього 108 32 16 16 76 
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Розподіл навчального часу технічного профілю  

(16 годин) 

 

Кількість навчальних 
 годин 

№ 

 

Назва теми 
Всього 
годин 

Всього 
аудит. 

Лекції 
ПЗ та 
ЛР 

Самос. 
робота 

1. Загальна підготовка. 
1 Тема 1. Державна політика в сфері ЦЗ. 
Кодекс Цивільного захисту. 

15 1 1 – 14 

2 Тема 2. Національна безпека. Управління 
цивільним захистом суб’єктів 
господарювання.  

16 1 1 – 15 

3 Тема 3. Попередження надзвичайних 

ситуацій. Прогнозування небезпечного 

впливу НС. 
25 5 - 5 21 

4 Тема 4. Заходи захисту населення у НС. 18 3 1 2 14 

 Всього на загальну підготовку 74 10 3 7 64 

2. Профільна підготовка 
5 Технічний профіль. 

Тема 5. Забезпечення заходів і дій в 
межах єдиної системи цивільного 
захисту: шляхи і способи підвищення 
стійкості роботи промислових об’єктів. 
Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про підвищення стійкості роботи 
промислових об’єктів».  

10 2 0,5 1,5 8 

6. Тема 6.  Спеціальна функція у сфері 
цивільного захисту: визначення об’єктів 
підвищенної небезпеки 1 або 2 класу за 
масою небезпечних речовин та за 
відстанню 

10 2 0,5 1,5 8 

7. Тема 7. Методики визначення ризиків та 
їх прийнятних рівнів для декларування 
безпеки об’єктів підвищенної небезпеки 

7 1 1 - 6 

8 Тема 8  Ліцензування діяльності  об’єкту 
підвищенної небезпеки. Страхування 
відповідальності за завдану шкоду 
внслідок експлуатації небезпечного 
об’єкту 

7 1 1 - 6 

 Всього на профільну підготовку 34 6 3 3 28 

 Всього 108 16 6 10 92 
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Розподіл навчального часу гуманітарного профілю  

(32 години) 

 

Кількість навчальних 
 годин 

№ 

 

Назва теми 
Всього 
годин 

Всього 
аудит. 

Лек
ції 

ПЗ  

Се
мі
на
ри 

Самос. 
робота 

1. Загальна підготовка. 
1 Тема 1 Державна політика в сфері ЦЗ. 
Кодекс Цивільного захисту. 

11 2 2 – – 9 

2 Тема 2. Національна безпека. Управління 
цивільним захистом субєктів 
господарювання. 

16 2 2 – – 14 

3 Тема 3. Попередження надзвичайних 

ситуацій. Прогнозування небезпечного 

впливу НС. 
27 6 2 2 2 21 

4 Тема 4. Заходи захисту населення у НС. 20 6 2 2 2 14 

 Всього на загальну підготовку 74 16 8 4 4 56 

2. Профільна підготовка 
5 Гуманітарний  профіль. 

Тема 5. Відповідальність керівників 
щодо інформування про наявність 
загрози або виникнення НС.  

10 4 2 2 2 6 

6. Тема 6.  Забезпечення заходів і дій в 
межах єдиної системи цивільного 
захисту. 

10 4 2 – 2 6 

7. Тема 7. Вплив параметрів людського 
фактору на управління безпекою у НС.. 

8 4 2 – 2 4 

8 Тема 8  Планування і реалізація заходів 
щодо запобігання та мінімізації втрат на 
об’єктах, які становлять національне 
культурнеинадбання. 

6 2 2 – – 4 

 Всього на профільну підготовку 34 14 8 2 6 20 

 Всього 108 32 16 6 10 76 

 

2.5 Структурно-логічна схема. 

Порядок вивчення тем відповідає їх порядку в змісті курсу. 
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 2.6 Питання, які пропонуються студентам для самостійного 

вивчення. 

Результатом виконання самостійної роботи є матеріал для розділу 

магістрської дипломної роботи. 

 

 Робота виконується у декілька етапів: 
А) На першому етапі проводиться аналіз джерел небезпек, які за 

певних умов можуть стати причинами виникнення надзвичайних ситуацій 
(НС) техногенного та природного характеру. Такими джерелами небезпеки 
можуть бути: 

- технологічне обладнання, пов’язане з використанням, 

виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних 
речовин; 

- радіоактивні, хімічні, пожежо-, вибухо- та біологічно небезпечні 
речовини; 

- балони, контейнери, цистерни та інші ємності із стисненими, 

зрідженими, отруйними та вибухонебезпечними газами; 

- дамби, гідровідвали; 
- водозабірні споруди; 

- технологічне обладнання основних виробництв хімічної, 
біохімічної, нафтохімічної, нафтогазовидобувної та нафтогазопереробної 
промисловості;  

- парові та водогрійні котли, в тому числі содорегенераційні та ті, 
що працюють з високотемпературними органічними теплоносіями.  

- посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа.  
- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском пари понад 

0,07 МПа і температурою води вище 115°C.  

- обладнання, в якому використовується лазерне, іонізуюче, 
радіаційне випромінювання.  

- греблі, стояни та підпірні стіни, що входять до складу напірного 
фронту, дамби обвалування, берегоукріплювальні (позапортові), регуляційні 
і захисні споруди.  

- мости, мостові переходи, віадуки, тунелі, їх окремі конструкції та 
фундаменти, водостоки, тощо. 

Б) На другому етапі, згідно проведеного аналізу джерел небезпек 
визначається надзвичайна ситуація, що може виникнути, види небезпеки для 
кожного з виявлених джерел за їх ознаками: бактеріологічна, біологічна, 
вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіаційна, фізична, хімічна, 
екологічна та присвоюється їй відповідний код і виконується оцінка її впливу 
на населення, території, об’єкти господарювання. 

За погодженням з керівником проекту (роботи) може виконуватись 

один розрахунок відповідно до змісту дипломного проекту (роботи) і (або) 
проведеного аналізу можливих НС. 

Наприклад: 



 21

Для технологічного профілю: 

1. Визначення кодів надзвичайних ситуацій, що можливі на об’єкті 
господарської діяльності з визначенням їх класифікаційних ознак . 

2. Класифікація за рівнем надзвичайних ситуацій, що можливі на 
об’єкті господарської діяльності. 

3. Розробка плану ліквідації аварії та аварійних ситуацій на 
потенційно небезпечному об’єкті. 

4. Розробка декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки. 

5. Розрахунок збитків від наслідків НС. 

6. Розрахунок коефіцієнту захисту захисної споруди цивільного 
захисту. 

7. Оцінка інженерного захисту персоналу, що працює на  об’єкті. 
8. Планування захисних споруд цивільного захисту. 
9. Розрахунок розмірів зони можливого хімічного забруднення. 
10. Оперативне або аварійне прогнозування на хімічно небезпечних 

об’єктах. 
11. Оцінка стійкості елементів об’єкта при вибуху газоповітряної 

суміші. 
12. Оцінка стійкості елементів об’єкта при вибуху пилоповітряної 

суміші. 
13. Визначення параметрів хвилі прориву при руйнуванні 

(частковому, повному) підпірних споруд гідродинамічно небезпечних 
об’єктів. 

14. Вимоги до розміщення потенційно небезпечних об’єктів та 
виробництв. 

15. Розрахунок доз опромінення (зовнішнє, внутрішнє, сумарне) 
працівників радіаційно небезпечних об’єктів або населення при НС 

радіаційного походження. 
16. Оцінка доз опромінення працівників. 
17. Визначення зон радіаційного зараження та їх розмірів при 

комунальних радіаційних аваріях. 
Для гуманітарного профілю: 

1. Управління підприємством (організацією) у надзвичайній ситуації. 
2. Впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і 

повноважень з цивільного захисту  у виробничому колективі. 
3. Розрахунок збитків від втрати життя та здоров’я працівників 

виробничого колективу від наслідків НС техногенного та природного 
характеру. 

4. Надання долікарняної допомоги постраждалим у НС. 

5. Надзвичайні ситуації соціального характеру. 
6. Планування евакуаційних заходів у разі виникнення НС. 

7. Вимоги до надання психологіної допомоги у НС. 

 8. Розрахунок ризиків під час проведення масових заходів. 
 9. Правила поведінки у разі виникнення пожежі. 
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10. Інформування та оповіщення персоналу у разі виникнення НС. 

11. Підготовка персоналу з питань ЦЗ у випадку НС. 

12. Надання долікарняної допомоги у випадку НС, 

 

В) На третьому етапі, на основі проведеної оцінки впливу первинних 
та вторинних чинників НС розробляються оперативні заходи та пропозиції 
щодо захисту населення, території, будинків і споруд, об’єкта 
господарювання. 
 

2.7 Орієнтовна тематика рефератів. 

1. Основні принципи державної політики України в галузі ци-вільного 
захисту. 

2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального 
характеру. 

3. Характерні стихійні ситуації в Україні та захист від них. 
4. Надзвичайні ситуації воєнного характеру. 
5. Надзвичайні ситуації терористичного походження. 
6. Система державного управління у сфері Цивільного захисту. 
7. Характеристика правової основи системи Цивільного захисту 

країни. 
8. Концепція захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

9. Основні заходи та способи захисту населення і територій. 

10. Організація робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
11. Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки. 

12. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 
13. Виявлення, зберігання і утилізація застарілих, непридатних та 

заборонених пестицидів та агрохімікатів. 
14. Пожежі та захист від них. 
15. Виявлення за допомогою психологічних та соціальних методів та 

нейтралізація чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічної 
напруги. 

16. Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок НС. 

17. Принципи та методи психологічної допомоги при 
посттравматичному стресі. 

18. Оцінка життєво важливих потреб населення у НС. 

19. Норми та обґрунтовані нормативи першочергового 
життєзабезпечення населення у НС. 

20. Особливості навчання дітей з питань особистої безпеки, основ 
цивільного захисту та стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення 
НС. 
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21. Методика планування, підготовки та проведення навчально-
практичних заходів з цивільного захисту. 

22. Гуманітарна допомога у випадках НС. Форми організації 
гуманітарної допомоги. 

23. Послуги і матеріальні ресурси в рамках гуманітарної допомоги, що 
надаються у вигляді благодійності. 

24. Підготовка населення до дій в надзвичайних ситуаціях. 


