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В статі подано матеріал для вивчення студентами основних завдань і 

організаційної побудови цивільного захисту в Україні, наводиться класифікація 

і характеристика надзвичайних ситуацій природного та техногенного 

походження, осередків ураження. Висвітлюються організація захисту 

населення, основи планування заходів цивільного захисту, організація і 

здійснення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях.   

Ключові слова: цивільний захист, методика викладання, нормативна 

дисципліна, захист населення, надзвичайна ситуація, осередок ураження. 

Material is given in the article for the study of basic tasks and organizational 

construction of civil defence students in Ukraine, classification over and description 

of emergencies of natural and technogenic origin, hearths of defeat are brought. 

 Key words: civil defence, teaching methodology, normative discipline, defence 

of population, emergency, hearth of defeat. 



Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною, входить до 

начальних планів як дисципліна обов'язкового вибору, що зберігає 

самостійність за будь-якої організаційної структури вищого навчального 

закладу.  

Метою вивчення дисципліни «Цивільний захист» є формування у 

студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні 

проблемиінноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері 

цивільного захисту, з врахуванням особливості майбутньої професійної 

діяльності, а також досягнень науково-технічного прогресу.  

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування та 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 надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.  

Магістри у відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними 

вирішувати професійні завдання з врахуванням вимог цивільного захисту та 

володіти наступними головними професійними компетенціями для 

забезпечення реалізації вказаних завдань:  

Загальнокультурні компетенції охоплюють:  

- вміння визначати коло своїх обов’язків за напрямом професійної 

діяльності з урахуванням завдань цивільного захисту; 

- знання методів та інструментарію моніторингу надзвичайних 

ситуацій, побудови моделей їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних 

наслідків; 

- здатність приймати рішення з питань цивільного захисту в межах 

своїх повноважень [1-3]. 

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють: 

- проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і 

розвитку надзвичайних ситуацій та забезпечення скоординованих дій щодо їх 



попередження на об’єктах господарювання відповідно до своїх професійних 

обов’язків; 

- обрання і застосування методик з прогнозування та оцінки 

обстановки в зоні надзвичайної ситуації, розрахунку параметрів вражаючих 

чинників джерел надзвичайної ситуації, що контролюються івикористовуються 

для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання 

наслідків надзвичайної ситуації; 

- розуміння, розробка і впровадження превентивних, та 

оперативних заходів цивільного захисту; 

- інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці 

управління безпекою у надзвичайних ситуаціях; 

- забезпечення якісного навчання працівників об’єктів 

господарювання з питань цивільного захисту, надання допомоги та 

консультації працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту 

у надзвичайних ситуаціях; 

- оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах 

загрози і виникнення надзвичайної ситуації за встановленими критеріями та 

показниками. 

- висвітлення актуальних питань цивільного захисту та цивільної оборони 

співробітників підприємств, установ і населення у випадках виникнення надзвичайних 

ситуацій природного, техногенного чи воєнного характеру з урахуванням сучасного 

періоду розвитку суспільства; 

- викладення теоретичних та практичних питання цивільного захисту населення у 

надзвичайних ситуаціях , що забезпечить підготовку студентів та фахівців, як майбутніх 

керівників, до кваліфікованих дій у разі необхідності захисту співробітників підприємств, 

установ та населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного 

характеру чи в особливий період; 

- висвітлення  знань і умінь студентів щодо термінового прийняття  найбільш 

доцільних і оптимальних рішень та дій по забезпеченню мінімізації руйнувань, втрат та  

негативних впливів  вражаючих факторів надзвичайної ситуації на людей, виробничу 



діяльність підприємств і довкілля.  

При вивченні дисципліни «Цивільний захист» оцінка знань студентів 

проводиться за результатами двох змістовних модулів. 

Курс занять першого змістовного модуля дисципліни «Цивільний захист» 

складається з таких тем лекційних  занять:  

Тема 1.Цивільний захист в сучасних умовах. Зміст теми: Закон і положення 

про Цивільний захист України. Прискорення темпів науково-технічного 

процесу, використання складних технічних систем, збільшення розвитку їхньої 

експлуатації, виникнення можливостей надзвичайних ситуацій -реальна 

загроза здоров'я й життя людей. Роль і місце, завдання цивільного захисту в 

структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності населення від промислових 

аварій, катастроф і стихійного лиха. Постійні комісії з надзвичайних ситуацій, 

їхні цілі й завдання. 

Загальні принципи організації і структури установ Цивільного захисту 

(ЦЗ) України. Організаційна структура цивільного захисту  народного 

господарства, сили і засоби ЦЗ. 

Формування ЦЗ і порядок їхнього створення. Організація, оснащення і 

можливості формувань. Територіальні й об'єктивні формування й служб, 

спеціальні та спеціалізовані формування. Формування ЦЗ на радіаційно і 

хімічно небезпечних об'єктах народного господарства. 

Війська цивільного захисту. Цивільний захист в іноземних державах. 

Тема 2. Моніторинг небезпек, щ можуть спричинити надзвичайні ситуації. Зміст 

теми: Надзвичайні ситуації, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. 

Найменування та визначення основних показників джерел природних надзвичайних 

ситуацій та номенклатура позначення, розмірність та порядок визначення параметрів 

уражальних чинників джерел техногенних надзвичайних ситуацій,  які контролюються і 

підлягають прогнозуванню. Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, 

процесами і системами захисту та ліквідації надзвичайних ситуацій.  

Тема 3. Прилади радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного 

забруднення і опромінення та хімічного зараження продуктів, кормів, води. 



Зміст теми: Методи вивчення іонізаційних випромінювань. Одиниці 

випромінювання: дози випромінювання, рівня радіації (потужність дози), 

ступінь радіоактивного забруднення. Класифікація приладів радіоактивної 

розвідки, контролю радіоактивного забруднення і опромінення. Принципи 

роботи приладів, підготовка їх до роботи та робота з ними. Класифікація 

приладів хімічної розвідки та хімічного зараження продуктів, кормів і води. 

Тема 4. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та 

противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарювання. Зміст теми: 

Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. Характеристика ступенів руйнування. 

Методи розрахунку характеристик  зон ураження. Оцінка стійкості роботи об’єктів 

господарювання внаслідок вибуху газоповітряної суміші.  

Курс занять другого змістовного модуля дисципліни «Цивільний захист» 

складається з таких тем лекційних занять:  

Тема 1. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах 

радіоактивного, хімічного і біологічного зараження. Зміст теми: Характеристика зон 

радіоактивного, хімічного та біологічного зараження. Визначення параметрів зон 

забруднення радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами під час аварійного 

прогнозування можливої обстановки.  Методика розрахунку зон проведення загальної та 

часткової негайної евакуації на ранній фазі розвитку радіаційної аварії.  

Тема 2. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків 

надзвичайних ситуацій. 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, 

робота за спрощеною технологією, використання місцевих ресурсів. Підвищення 

стійкості виробничих будівель і споруд, комунально-енергетичних і технологічних 

мереж. Підвищення протипожежної стійкості.  

Тема 3. Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Планування заходів з 

питань цивільного захисту. Зміст теми: Основні види й засоби захисту населення 



при аваріях, катастрофах, стихійних лихах,  застосування засобів масового 

ураження, їхня стисла характеристика. Режим захисту населення й забезпечення 

виробничої діяльності об'єктів сільського (лісового) господарства при аваріях, 

катастрофах і стихійних лихах, а також в умовах радіоактивного, хімічного 

(біологічного) зараження. 

Тема 4 . Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивіьного 

захисту. Зміст теми: Проблеми безпеки населення і територій, всебічного 

забезпечення його захисту від надзвичайних ситуацій (НС) техногенного, 

природного, воєнного та соціально-політичного характеру Традиційна 

орієнтація системи цивільного захисту в Україні стосовно вирішення завдань 

воєнного часу. 

До практичних занять при вивчення дисципліни «Цивільний захист» 

відносяться наступні теми:  

1. Моніторинг прогнозування надзвичайних ситуацій. 

2. Прилади радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного 

забруднення і опромінення та хімічного зараження продуктів, кормів та води. 

3. Оцінка радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки у 

надзвичайних ситуаціях 

4. Планування заходів безпеки життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях. 

5. Засоби індивідуального захисту населення. 

6. Самодопомога і взаємодопомога у надзвичайних ситуаціях. 

7. Основи захисту галузі у надзвичайних ситуаціях. 

8. Планування захисту працюючих у сільському господарстві в 

надзвичайних ситуаціях. 

Висновки: 

1. Вивчення нормативної дисципліни «Цивільний захист» по підготовці 

студентів ОКР «Магістр» усіх  спеціальності включає навчальні теми лекційних 

та практичних занять двох змістовних модулів. 

2. Оцінка кінцевого рівня знань студентів проводиться за результатами 

двох змістовних модулів вивчення дисципліни «Цивільний захист». 



Підсумковий результат знань студентів – проведення письмового заліку у 

формі тестових запитань. 
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