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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Останні десятиріччя розвитку людської цивілізації характеризуються 

стрімким розвитком науки і техніки і одночасно – підсиленням техногенного 

впливу на всі компоненти оточуючого середовища. Крім того, не слід 

ігнорувати фактори присутності реальної небезпеки виникнення надзвичайних 

ситуацій (НС) соціально – політичного та воєнного характеру і іх можливі 

наслідки. Основну роль в попередженні виникнення НС, захисту життя людей, 

матеріальних ресурсів відіграє система цивільної оборони (цивільного захисту) 

України. Одним з необхідних умов підвищення ефективності функціонування 

даної системи є подальше поліпшення якості підготовки фахівців в вищих 

навчальних закладах, навчання забезпечує своєчасне і систематичне оновлення, 

поглиблення спеціальних знань, вмінь і навичок необхідним для виконання 

функцій з попередження і реагування на надзвичайні ситуації і здійснення 

ефективного управління у сфері цивільного захисту. 

У сучасному світі накопичені величезні арсенали озброєнь, до яких 

відноситься зброя масового ураження (ядерна, хімічна, бактеріологічна) і 

звичайні озброєння. Як показує вітчизняний і зарубіжний досвід, уміння 

розробляти необхідні заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій (НС), 

умілі дії щодо їх локалізації і ліквідації наслідків разом з іншими діями по 

захисту населення є надійною запорукою безпеки. Цим пояснюється 

актуальність вивчення цивільного захисту як навчальної дисципліни. 

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. 

Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік.  

Мета вивчення дисципліни «Цивільний захист» — сформувати знання і 

уміння щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного 

походження і запровадження заходів щодо зменшення збитків та витрат у разі 
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аварій, катастроф, вибухів, великих пожеж та стихійного лиха.  

Об'єктом навчальної дисципліни є надзвичайні ситуації різного 

походження, планування заходів по їх відвертанню, попередженню і ліквідації і 

мінімізації наслідків від них. 

Предметом навчальної дисципліни є:  

- властивості НС природного, техногенного і військового характеру і 

вплив їх небезпечних і шкідливих чинників на життєдіяльність населення, 

загальний стан територій і роботу об'єктів господарювання;  

- основи Державної політики України у сфері ЦЗ населення, територій і 

об'єктів господарювання від вражаючих наслідків НС різного походження, 

грунтований на правових нормах, у тому числі і на прийнятих міжнародним 

співтовариством, підписаних і ратифікованих компетентними органами 

України (чотири Женевські конвенції в 1949 році, двох Додаткових протоколів 

до них 1977 року і Третього додаткового протоколу 2005 року);  

- основи управління системою цивільного захисту України на різних 

рівнях реагування виконавчої влади на ЧС (загальнодержавний, регіональний, 

місцевий, об'єктовий)  

- закони і нормативно-правові акти України, що стосуються захисту 

населення і територій від ЧС техногенного і природного характеру і риски, які 

можуть понести люди в конкретних місцях їх перебування на території країни і 

організаційні і правові заходи необхідної безпеки;  

- основи захисту об'єктів виробничого і соціального призначення від 

вражаючих чинників НС техногенного і природного характеру.  

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» магістри 

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

головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних 

завдань.  

Загальні компетенції охоплюють: 

- вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної 

діяльності з урахуванням завдань з ЦЗ; 

-знання методів та інструментарію моніторингу НС, побудови моделей 

(сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків; 

-здатність приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень. 

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють: 

-проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку НС 

та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на ОГ відповідно до 

своїх професійних обов’язків; 

-обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки обстановки 

в зоні НС, розрахунку параметрів уражальних чинників джерел НС, що 

контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, 

засобів і ресурсів для подолання наслідків НС; 

-розуміння, розробка і впровадження превентивних та оперативних 

(аварійних) заходів цивільного захисту; 

-інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління 

безпекою у НС; 

-забезпечення якісного навчання працівників ОГ з питань ЦЗ, надання 

допомоги та консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних 

питань захисту у НС; 

-оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і 

виникнення НС за встановленими критеріями та показниками. 

При вивченні курсу «Цивільний захист» передбачається широке 

використання аналізу конкретних ситуацій, тестів, виконання практичних 

завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання. Вивчення дисципліни 

«Цивільний захист» передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: 



6 

“Безпека життєдіяльності”, “Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, 

“Основи екології” тощо. Контроль знань проводиться у формі заліку, який 

полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі 

результатів його роботи на практичних заняттях і виставляється під час 

співбесіди з урахуванням результатів складання рубіжних атестацій у студентів 

заочної форми навчання. 

Програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» складається із двох 

розділів - «Загальна підготовка» і «Профільна підготовка».  

Випускник у результаті навчання повинен: 

знати: 

- положення Женевських конвенцій 1949 року і Додаткових протоколів до 

них з 1977 року, а також структуру і організацію ЦЗ інших держав світової 

спільноти;  

- основні Закони і нормативно-правові акти України, що стосуються 

захисту населення, об'єктів господарювання, територій і сил ЦЗ від дії 

вражаючих чинників ЧС природного і техногенного характеру в мирний час і 

особливий період;  

- структуру і завдання Єдиної державної системи (ЕДС) цивільного 

захисту по відвертанню і реагуванню на НС техногенного і природного 

характеру в Україні (завдання, сили і структурну характеристику ЦЗ і ДСНС 

України);  

- структуру системи сповіщення і інформування населення про загрозу 

або виникнення НС в мирний час і в особливий період. Загальні правила 

поведінки і порядок дій людей при виникненні НС;  

-классификацию і характеристики техногенних, природних аварій і 

катастроф на радіаційно і хімічно небезпечних об'єктах, вражаючі чинники 

зброї масового ураження, закономірності їх формування і дії на населення, 

об'єкти і природне середовище;  

-основы дії небезпечних чинників надзвичайних ситуацій на людину і 

природне середовище, допустимі граничні критерії негативної дії, методи їх 
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визначення;  

-физико-химические основи формування полів іонізуючих 

випромінювань, закономірності і основні шляхи формування дози опромінення 

персоналу, населення на забруднених територіях; 

- методику оцінки радіаційної, хімічної, інженерної і пожежної 

обстановки в умовах ЧС і порядок організації дій не воєнізованих формувань 

(НФ) ЦЗ України у вогнищах виникнення ЧС;  

-способы і засоби захисту людини і довкілля від дії радіоактивних і 

небезпечних хімічних речовин;  

-организацию радіаційної і хімічної безпеки при проведенні рятувальних 

робіт в надзвичайних ситуаціях;  

-требования нормативно-правового регулювання захисту населення і 

територій в умовах надзвичайних ситуацій мирного і військового часу;  

- засоби індивідуального і колективного захисту, технічні засоби 

радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю, технічні засоби 

спеціальної обробки і порядок їх застосування;  

-организацию, форми і методи пропаганди знань в області цивільної 

оборони. 

 уміти: 

- оцінювати радіаційну, хімічну, пожежну, інженерну і епідемічну 

обстановку, яка може скластися в результаті аварій або катастроф техногенного 

походження, стихійного лиха або в період;  

- приймати відповідні рішення в межах своїх повноважень для мінімізації 

негативних наслідків НС будь-якого походження;  

- здійснювати заходи, спрямовані на підвищення стійкості роботи об'єктів 

господарювання в умовах НС і період;  

- в межах своїх повноважень і компетенцій запобігати виникненню НС і 

уміти організовувати ліквідацію наслідків НС на об'єктах господарювання;  

- практично здійснювати заходи цивільного захисту населення від 

наслідків дії аварій, катастроф, великих пожеж, стихійних лих і при 
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застосуванні сучасної зброї масового знищення;  

-пользоваться первинними засобами пожежогасінні;  

-проводить часткову санітарну обробку, дезактивацію, дегазацію і 

дезинфекцію споруд, території, техніки, одягу і засобів індивідуального 

захисту; 

- брати відповідальність за впровадження прийнятих рішень в усіх сферах 

своїх професійних повноважень. 

володіти:  

- способами і прийомами захисту від радіоактивних і хімічних речовин;  

- прийомами знезараження різних поверхонь від зараження 

радіоактивними, хімічними речовинами і біологічними засобами;  

- прийомами часткової і повної санітарної обробки при зараженні 

радіоактивними, хімічними речовинами і біологічними засобами;  

- навичками організації проведення часткової санітарної обробки 

персоналу об'єкту економіки при зараженні радіоактивними, хімічними 

речовинами. 

бути ознайомлені з: 

- з діяльністю Організації Об'єднаних Націй (ООН); МОП (Міжнародна 

організація праці); СОТ (Світовій організації торгівлі);  

- з діяльністю і завданням Міжнародної організації Цивільної Оборони 

(МОЦО) відповідно до вимог Женевських Конвенцій;  

- з діяльністю міжнародних організацій і рухів, які безпосередньо 

займаються захистом життя, правами і свободами громадян, здійснюючи 

гуманітарну допомогу у разі виникнення ЧС в мирний і військовий час 

(Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця) 

- зі змістом документів, що регламентують норми гуманності при 

виникненні озброєних конфліктів і захищають права людей (Женевські 

Конвенції 1949 роки два додаткових Протоколи з 1977 року, в яких за основу 

покладений принцип поваги до людської особистості і людської гідності. 

Третього Додаткового Протоколу 2005 року);  
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- із Законодавством України про охорону праці і Міжнародними 

законодавчими актами про ОП (Конвенції і рекомендації МОП)  

- з "Кодексом цивільного захисту України";  

- з іншими нормативними документами і актами, що регламентують 

безпечну життєдіяльність населення в Україні; 

-діяльністю органів управління у справах цивільної оборони і 

надзвичайним ситуаціям; 

-принципами побудови і функціонуванням систем управління, зв'язку і 

сповіщення, роботою чергово-диспетчерської служби; 

-призначенням, завданнями і організацією державної протипожежної 

служби і її підрозділів; 

-організацією взаємодії з частинами і підрозділами Збройних Сил 

України, інших військ і військових формувань, що притягаються для вирішення 

завдань цивільної оборони; 

-реалізацією державних і територіальних цільових програм, спрямованих 

на захист населення.  

Освоївши програму навчальної дисципліни магістри у відповідних 

напрямах підготовки, мають бути здатними компетентно вирішувати 

професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ і мати професійні компетенції для 

забезпечення реалізації державної політики спрямованої на забезпечення 

безпечного і захисту населення, територій, матеріальних і культурних 

цінностей. 

. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

“ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ” 

№ Назва змістового модуля і теми  

Змістовий модуль 1. Загальна підготовка 

1 Організація цивільної оборони в сучасних умовах  

2 Зброя масового ураження і її вражаючі чинники 

3 Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку надзвичайних 

ситуацій  

4 Планування заходів з питань цивільного захисту  

5 Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та 

противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарювання  

6 Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах 

радіоактивного, хімічного і біологічного зараження  

7 Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків 

надзвичайних ситуацій  

Змістовий модуль 2. Профільна підготовка  

8 Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту  

9 Спеціальна функція у сфері цивільного захисту  

10 Заходи цивільної оборони по захисту населення в надзвичайних 

ситуаціях мирного і військового час  (ділова гра) 

 Всього годин - 90 
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МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

для самостійного вивчення  кожної теми 

 За кожною з тем курсу «Цивільний захист» студент повинен опрацювати 

матеріал кожної теми та  виконати наступні  завдання. 

Змістовий модуль 1. Загальна підготовка.  

Тема 1. Організація цивільної оборони в сучасних умовах  

1.1. Методичні вказівки до вивчення теми 

Основною метою зайняття є - знайомство навчаних з системою понять 

використовуваних в організації цивільної оборони в сучасних умовах, а також 

розгляд основ державної політики у сфері ЦЗ, системи цивільного захисту 

України як система загальнодержавних засобів по захисту населення, територій  

від небезпек природного, техногенного або військового походження,  

організації єдиної державної системи (ЄДС) цивільного захисту по 

попередженню і ліквідації НС техногенного і природного походження.  
 

1.2. Термінологічний словник 

Студент повинен дати визначення наступних термінів: 

Предмет курсу - …, Оргаеізація цивільного захисту- …, Система 

Цивільного захисту України  - …, Організація єдиної державної системи (ЄДС) 

цивільного захисту - …, Положення міжнародного права   - …, Медичний 

захист. - … 

В результаті опрацювання даної теми студент повинен: 

знати: 

-   положення Женевських конвенцій 1949 року і Додаткових протоколів 

до них з 1977 року, а також структуру і організацію ЦЗ інших держав світової 

спільноти;  

- основні Закони і нормативно-правові акти України, що стосуються 

захисту населення, об'єктів господарювання, територій і сил ЦЗ від дії 

вражаючих чинників ЧС природного і техногенного характеру в мирний час і 

особливий період;  
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- структуру і завдання Єдиної державної системи (ЄДС) цивільного 

захисту по відвертанню і реагуванню на НС техногенного і природного 

характеру в Україні (завдання, сили і структурну характеристику ЦЗ і ДСНС 

України);  

- структуру системи сповіщення і інформування населення про загрозу 

або виникнення НС в мирний час і в особливий період. Загальні правила 

поведінки і порядок дій людей при виникненні НС;  

уміти: 

- пояснити передумови формування системи знань про “Цивільний 

захист”; 

- обґрунтувати необхідність поглиблення знань про “Цивільний захист” в 

сучасних умовах. 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Предмет курсу, його завдання.  

2. Основні положення міжнародного права з питань захисту людей. 

3. Закон і положення про ЦО України. 

4. Надзвичайні ситуації мирного часу. 

5. Надзвичайні ситуації воєнного часу. 

6. Принципи захисту населення і територій у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

7. Інженерний захист населення.  

8. Система централізованого оповіщення ЦО. 

9. Оповіщення про виникнення НС на атомних станціях. 

Завдання : 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Напишіть контрольну роботу (теми: контрольні питання до теми - 2-

9). 

Література: [1,5,9,22,24,25,41,45] 
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Тема 2. Зброя масового ураження і її вражаючі чинники 

2.1.  Методичні вказівки до вивчення теми 

Основною метою зайняття є - знайомство навчаних з перспективними  

видами зброї заснованими на нових фізичних принципах : геофизична зброя, 

лазерна зброя, пучкова зброя, кінетична зброя, радіочастотна і інфразвукова 

зброя. 

У цій темі показується особливості дій на людей зброї грунтованого на 

нових фізичних принципах. 

При вивченні теми слід звернути увагу на захист від вражаючих 

чинників. 

 

2.2 Термінологічний словник 

Студент повинен дати визначення наступних термінів: 

Види зброї - …, Бойові властивості зброї- ..., Способи застосування - ...,  

Ознаки застосування   - ..., Загальна характеристика вражаючої дії - ..., Оцінка 

обстановки - ...  

 

2.3. Семінарське заняття 1. Зброя масового ураження і його вражаючі 

чинники  

Теми доповідей, рефератів, презентацій: 

1. Перспективні види зброї, грунтовані на нових фізичних принципах: 

геофізична зброя, лазерна зброя, пучкова зброя, кінетична зброя, 

радіочастотна і інфразвукова зброя. 

2. Ознаки застосування зброї. 

В результаті вивчення даної теми студент повинен: 

знати: 

-  перспективні види зброї; 

-ознаки застосування зброї; 

-способи застосування зброї; 

-ознаки застосування зброї; 
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- захист від вражаючих чинників зброї. 

уміти: 

-застосовувати знання основ захиста від вражаючих чинників зброї; 

-опанувати понятійним апаратом в області зброї масового ураження. 

бути ознайомленим: 

-із сучасними концепціями у сфері застосування вірогідним 

супротивником зброї масового ураження; 

-з методами, техніками, технологіями передових шкіл основ захиста від 

вражаючих чинників зброї. 

Контрольні питання і навчальні завдання: 

1.  Перспективні види зброї. 

2. Ознаки застосування  зброї. 

3. Способи застосування зброї. 

4. Ознаки застосування зброї. 

5.  Захист від вражаючих чинників зброї. 

Завдання: 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до виступу на семінарі. 

3. Підготуйте реферат на задану тему.  

Література : [5,28,33,37,38, 41-43] 
 

Тема 3. Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку 

надзвичайних ситуацій (НС)  

3.1. Методичні вказівки до вивчення теми 

Метою зайняття є знайомство з моніторингом та сценарним аналізом 

виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій (НС).  

 При вивченні теми необхідно утямити причини виникнення та складові 

системи їх моніторингу 

3.2. Термінологічний словник 

Студент повинен дати визначення наступних термінів: 

Моніторинг- …, Галузевий моніторинг - …, Надзвичайние ситуації - …, 
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Системами захисту та ліквідації НС- …, Мережа спостереження і 

лабораторного контролю-…, Інформаційно-аналітична система - …, 

Визначення та аналіз небезпек- …, Системами захисту та ліквідації НС- …  

В результаті вивчення даної теми студент повинен: 

знати: 

- причини виникнення НС та складові системи їх моніторингу; 

- 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; 

-методичні положення ідентифікації та паспортизації об’єктів 

господарювання щодо визначення потенційної небезпеки. 

уміти: 

- практично використати визначення та аналіз небезпек, пов’язаних з 

порушенням умов безпечної експлуатації ОГ. 

бути ознайомленим: 

-із сучасними концепціями у сфері моніторинга НС. 

Контрольні питання і навчальні завдання: 

1. Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку надзвичайних 

ситуацій. 

2. Планування заходів з питань цивільного захисту. 

3. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та 

противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарювання. 

4. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах 

радіоактивного, хімічного і біологічного зараження. 

5. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків 

НС. 

Завдання: 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до перевіркі завдань для самостійної роботи. 
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Література: [5, 12-15, 24, 25-27]  

 

Тема 4. Планування заходів з питань цивільного захисту  

4.1. Методичні вказівки до вивчення теми 

Метою зайняття є знайомство з особливостямі планування дій персоналу 

щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ПНО та 

пом’якшення їхніх наслідків.  

При вивченні теми необхідно звернути увагу: 

-структурно-функціональну модель протидії НС (попереджувальна, 

компенсаційна, комплексна тощо); 

-вимоги до складу, змісту та форми плануючої документації; 

-нормативно-методичні документи із створення і управління діяльністю 

спеціалізованих служб та (або) функціональних підсистем Єдиної державної 

системи цивільного захисту; 

-методику планування заходів по фізичному, функціонального і 

комбінованого захисту персоналу, а також ліквідації наслідків НС на основі 

прогнозу варіантів (сценаріїв) розвитку обстановки, аналізу власних і ресурсів 

третіх сторін по реагуванню на НС і ліквідації їх наслідків з урахуванням 

режиму функціонування системи. 

 

4.2. Термінологічний словник 

Студент повинен дати визначення наступних термінів: 

Структурно-функціональна модель протидії НС - …, Методика розробки 

планів - …, Загальні принципи - …, Комплекс організаційних і інженерно-

технічних заходів- …, Управління діяльністю спеціалізованих служб- …  

Семінарське заняття 2.  Планування заходів з питань цивільного 

захисту. 

1. Структурно-функціональна модель протидії НС. 

2. Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації 

аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом’якшення їхніх наслідків. 
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3. Методика планування заходів по фізичному, функціонального і 

комбінованого захисту персоналу, а також ліквідації наслідків НС на основі 

прогнозу варіантів (сценаріїв) розвитку обстановки, аналізу власних і ресурсів 

третіх сторін по реагуванню на НС і ліквідації їх наслідків з урахуванням 

режиму функціонування системи.  

Теми рефератів: 

1. 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. 

2. Методика планування заходів по фізичному, функціонального і 

комбінованого захисту персоналу.    

В результаті вивчення даної теми студент повинен: 

знати: 

-нормативно-методичні документи із створення і управління діяльністю 

спеціалізованих служб та (або) функціональних підсистем Єдиної державної 

системи цивільного захисту; 

-   методику розробки планів по попередженню ЧС; 

-особливості планування дій персоналу по локалізації і ліквідації 

аварійних ситуацій і аварій і пом'якшення їх наслідків; 

уміти: 

- практично використати методикі планування заходів по фізичному, 

функціонального і комбінованого захисту персоналу. 

бути ознайомленим: 

-із сучасними концепціями у сфері планування заходів по фізичному, 

функціонального і комбінованого захисту персоналу. 

Контрольні питання і навчальні завдання: 

1. Структурно-функціональна модель протидії НС.  

2. Загальні принципи превентивного та оперативного планування 

заходів щодо зниження ризиків і зменшення масштабів НС. 

3. Вимоги до складу, змісту та форми плануючої документації.  
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4. Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації 

аварійних ситуацій. 

5. Нормативно-методичні документи із створення і управління 

діяльністю спеціалізованих служб Єдиної державної системи ЦЗ. 

6. Локалізації та ліквідації аварій. 

Завдання: 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до виступу на семінарі. 

3. Підготуйте реферат на задану тему.  

Література: [12-15, 27-33] 

 

Тема 5. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і 

пожеж та противибуховий і протипожежний захист об’єктів 

господарювання  

5.1. Методичні вказівки до вивчення теми 

Метою зайняття є знайомство з методами розрахунку зон ураження від 

техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист 

об’єктів господарювання.  

При вивченні теми необхідно звернути увагу: 

-визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною 

та пожежною небезпекою; 

-противибуховий та протипожежний захист ОГ, основні заходи захисту 

від техногенних вибухів та пожеж; 

-планування дій персоналу підприємств та організацій при пожежах. 

5.2. Термінологічний словник 

Студент повинен дати визначення наступних термінів: 

Визначення категорій - …, Вимоги пожежної безпеки - …, Методика 

розрахунку - …, Противибуховий та протипожежний захист ОГ-  …  

В результаті вивчення даної теми студент повинен: 

знати: 
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-класифікацію вибухо-, пожежонебезпечних зон; 

- визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною 

та пожежною небезпекою. Визначення ступеню їхньої вогнестійкості; 

-оцінку масштабу і характеру (виду) пожежі, прогнозування її розвитку, 

швидкості та напрямку поширення, площі зон задимлення і часу зберігання 

диму.  

уміти: 

- методику розрахунку необхідного часу на евакуацію людей із 

приміщень різного призначення, у яких виникає пожежа. 

бути ознайомленим: 

-із сучасними концепціями у сфері розрахунку зон ураження від 

техногенних вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист 

об’єктів господарювання. 

Контрольні питання і навчальні завдання: 

1. Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. 

2. Характеристика ступенів руйнування. 

3. Визначення категорій приміщень, будинків і споруд за 

вибухопожежною та пожежною небезпекою.  

4. Оцінка масштабу і характеру (виду) пожежі, прогнозування її 

розвитку. 

5. Засоби усунення пожеж: стаціонарні, ручні та пересувні.  

6. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації. 

7. Планування дій персоналу підприємств та організацій при пожежах. 

8. Методика розрахунку необхідного часу на евакуацію людей із 

приміщень різного призначення, у яких виникає пожежа. 

Завдання : 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

Література: [6, 15, 16, 19, 21, 39]  
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Тема 6. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в 

зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження  

6.1. Методичні вказівки до вивчення теми 

Метою зайняття є вивчення методики прогнозування обстановки та 

планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного 

зараження. 

При вивченні теми необхідно звернути увагу: 

-характеристики зон радіоактивного, хімічного та біологічного 

зараження; 

-визначення параметрів зон забруднення радіоактивними (РР) та 

небезпечними хімічними речовинами; 

-порядок нанесення зон радіоактивного та хімічного забруднення на 

картографічну схему (план, карту); 

-протирадіаційний захист (термінові, невідкладні, довгострокові 

контрзаходи) в умовах радіаційної аварії, критерії для прийняття рішення щодо 

їхнього запровадження. 

Завершити вивчення теми необхідно з’ясуванням умов, що сприяють 

захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження.  

6.2. Термінологічний словник 

Студент повинен дати визначення наступних термінів: 

Характеристики зон зараження- …, Превентивні заходи - …, 

Протирадіаційний захист - …, Планування заходів - …, Довгострокові 

контрзаходи-…, Аварії-  …  

6.3. Семінарське заняття 3. Прогнозування обстановки та планування 

заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження 

1. Визначення параметрів зон забруднення радіоактивними (РР) та 

небезпечними хімічними речовинами (НХР). 

2. Визначення комплексу заходів захисту персоналу і матеріальних 

цінностей ОГ та АТО у разі виникнення аварії на радіаційно чи хімічно 

небезпечному об’єкті. 
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3. Планування заходів із запобігання поширенню інфекційних 

захворювань з первинного осередку.  

Теми рефератів: 

1. Характеристики зон радіоактивного, хімічного та біологічного 

зараження. 

2. Порядок нанесення зон радіоактивного та хімічного забруднення на 

картографічну схему (план, карту).  

3. Протирадіаційний захист (термінові, невідкладні, довгострокові 

контрзаходи) в умовах радіаційної аварії, критерії для прийняття рішення щодо 

їхнього запровадження.    

В результаті вивчення даної теми студент повинен: 

знати: 

-характеристики зон радіоактивного, хімічного та біологічного 

зараження; 

-   визначення параметрів зон забруднення радіоактивними (РР) та 

небезпечними хімічними речовинами (НХР) під час аварійного прогнозування 

можливої обстановки; 

-протирадіаційний захист (термінові, невідкладні, довгострокові 

контрзаходи) в умовах радіаційної аварії, критерії для прийняття рішення щодо 

їхнього запровадження; 

уміти: 

- практично використати 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 площі 

зони, глибини, часу підходу хмари забрудненого повітря до ОГ (для НХР), 

тривалості дії ураження РР, НХР. 

бути ознайомленим: 
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-із сучасними концепціями у сфері прогнозування обстановки та 

планування заходів захисту в зонах радіоактивного, хімічного і біологічного 

зараження . 

Контрольні питання і навчальні завдання: 

1. Характеристики зон радіоактивного, хімічного та біологічного 

зараження.  

2. Визначення параметрів зон забруднення радіоактивними (РР) та 

небезпечними хімічними речовинами (НХР). 

3. Порядок нанесення зон радіоактивного та хімічного забруднення на 

картографічну схему (план, карту).  

4. Превентивні заходи щодо зниження масштабів радіаційного та 

хімічного впливу на ОГ. 

5. Визначення комплексу заходів захисту персоналу і матеріальних 

цінностей ОГ у разі виникнення аварії на радіаційно чи хімічно небезпечному 

об’єкті.  

6. Протирадіаційний захист. 

7. Типові режими радіаційного захисту і функціонування ОГ в умовах 

радіоактивного забруднення місцевості. 

8. Планування заходів із запобігання поширенню інфекційних 

захворювань з первинного осередку. 

Завдання : 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до виступу на семінарі. 

3. Підготуйте реферат на задану тему.  

Література: [2, 7, 9, 11, 14, 34, 41]  

Тема 7. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних 

наслідків НС 

7.1. Методичні вказівки до вивчення теми 

Метою зайняття є вивчення методики оцінкі інженерної обстановки та 

соціально-економічних наслідків НС. 
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При вивченні теми необхідно звернути увагу: 

-характеристику зон небезпечних геологічних процесів і явищ. 

Визначення показників, що характеризують ушкодження будівель, споруд та 

обсяги завалів у зонах НС, спричинених природними чинниками фізичного 

походження.; 

-характеристику зон затоплень, які виникають під час руйнування 

підпірних споруд (греблі) водосховищ; 

-заходи щодо захисту населення при катастрофічних затопленнях. 

Завершити вивчення теми необхідно з’ясуванням умов, що сприяють 

якісному розвитоку оцінкі інженерної обстановки та соціально-економічних 

наслідків НС. 

 

7.2. Термінологічний словник 

Студент повинен дати визначення наступних термінів: 

Характеристика зон -…,  Визначення показників- …, Зони затоплень- …, 

Методика оцінки збитків - … 

В результаті вивчення даної теми студент повинен: 

знати: 

 -характеристику  зон небезпечних геологічних процесів і явищ; 

- визначення показників, що характеризують ушкодження будівель, 

споруд та обсяги завалів у зонах НС; 

- порядок нанесення на карту ділянки затоплення місцевості; 

-заходи щодо захисту населення при катастрофічних затопленнях. 

уміти: 

- практично використати оцінку інженерної обстановки та соціально-

економічних наслідків НС. 

Контрольні питання і навчальні завдання: 

1. Характеристика зон небезпечних геологічних процесів і явищ.  

2. Інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій. 

3. Характеристика зон затоплень, які виникають під час руйнування 



24 

підпірних споруд (греблі) водосховищ. 

4. Порядок нанесення на карту ділянки затоплення місцевості. 

5. Заходи щодо захисту населення при катастрофічних затопленнях.  

6. Порядок розрахунку збитків за типами НС.  

7. Розрахунок загального обсягу збитків.  

Завдання: 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

Література [23, 28-33, 35, 39]  

 

Змістовий модуль 2. Профільна підготовка. 

Тема 8. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного 

захисту 

8.1. Методичні вказівки до вивчення теми 

Метою зайняття є изучение особенностей забезпечення заходів і дій в 

межах єдиної системи цивільного захисту. 

При вивченні теми необхідно утямити, що забезпечення заходів і дій в 

межах єдиної системи цивільного захисту вимагає фінансування, надання 

фінансової допомоги, використання матеріальних ресурсів з державного, 

оперативного, регіонального та місцевого резерву.  

Завершити вивчення теми необхідно з’ясуванням умов, що сприяють 

забезпеченню заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту. 

 

8.2. Термінологічний словник 

Студент повинен дати визначення наступних термінів: 

Забезпечення заходів -…, Фінансування заходів - …, Страховий 

механізм - …, Поняття державного резерву- …, Бюджетні та позабюджетні 

джерела - …, Норми резервування та фінансування - …, Створення страхових і 

резервних фондів- …, Координація організації торгівлі - … 

8.3. Семінарське заняття 4. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної 

системи цивільного захисту 
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1. Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування збитків 

постраждалим.   

2. Порядок надання фінансової допомоги та схема опрацювання звернень 

щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. 

3. Фінансування операцій, пов’язаних з накопиченням (приростом), 

поновленням матеріальних цінностей державного резерву. 

4. Координація організації торгівлі продуктами харчування і товарами 

першочергового вжитку для постраждалого населення.  

Теми рефератів: 

1. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту.  

2. Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування збитків 

постраждалим. 

3. Забезпечення цільових видів страхування. Порядок створення 

страхових і резервних фондів, запасів матеріальних засобів, а також 

незнижуваних ресурсів продуктів харчування та непродовольчих товарів 

першочергового вжитку, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації. 

В результаті вивчення даної теми студент повинен: 

знати: 

 -фінансування заходів з ліквідації наслідків НС; 

- використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, 

регіонального та місцевого резерву; 

- норми резервування та фінансування системи державного резерву на 

випадок НС. 

уміти: 

- практично використати забезпечення заходів і дій в межах єдиної 

системи цивільного захисту. 

Контрольні питання і навчальні завдання: 

1. Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування 

збитків постраждалим. 

2. Страховий механізм відшкодування збитків від НС. 
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3. Поняття державного резерву, його склад, призначення. 

4. Єдина система державного резерву України.  

5. Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, 

регіонального та місцевого резерву.  

6. Координація організації торгівлі продуктами харчування і товарами 

першочергового вжитку для постраждалого населення.  

Завдання: 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до виступу на семінарі. 

3. Підготуйте реферат на задану тему  

Література  [8, 17, 18, 20, 26-30] 

 

Тема 9. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту 

9.1. Методичні вказівки до вивчення теми 

Метою зайняття є з'ясування спеціальної функції у сфері цивільного 

захисту.   При вивченні теми необхідно утямити, що є необхідність: 

- ранжування регіонів за ступенем потреби в інвестиційних ресурсах на 

запобігання та ліквідацію наслідків; 

- аналізу соціально-економічного стану та потенційних небезпек 

техногенного та природного характеру регіону (підприємства); 

-вибіру ефективного заходу (проекту) за сукупністю економічних та 

екологічних показників. 

Завершити вивчення теми необхідно з’ясуванням умов, що сприяють 

якісному  ефекту від застосування заходів захисту населенні і територій від НС 

та його розрахунок. Визначення та розрахунок терміну окупності проекту. 

9.2. Термінологічний словник 

Студент повинен дати визначення наступних термінів: 

Економіка катастроф-…, Ранжування регіонів - …, Структура бізнес–

плану - …, Аналіз соціально-економічного стану - …, Організаційний план- …, 

Економічний ефект - …, Термін окупності проекту - …, Вибір ефективного 
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заходу (проекту) - … 

9.3. Семінарське заняття 5. Спеціальна функція у сфері цивільного 

захисту 

1. Економіка катастроф. Ранжування регіонів за ступенем потреби в 

інвестиційних ресурсах на запобігання та ліквідацію наслідків НС.   

2. Структура бізнес–плану інвестиційного проекту. Основні положення 

пропонованого проекту.  

3. Аналіз соціально-економічного стану та потенційних небезпек 

техногенного та природного характеру регіону (підприємства). 

4. Економічний ефект від застосування заходів захисту населенні і 

територій від НС та його розрахунок.  

Теми рефератів: 

1. Економіка катастроф.   

2. Аналіз соціально-економічного стану та потенційних небезпек 

техногенного та природного характеру регіону (підприємства).  

3. Цикл інвестиційного проекту, його фази та стадії.  

 

В результаті вивчення даної теми студент повинен: 

знати: 

 -домінантні показники під час вибору регіону інвестування; 

- аналіз соціально-економічного стану та потенційних небезпек 

техногенного та природного характеру регіону (підприємства; 

- сутність пропонованого проекту, план науково-дослідних робіт та 

реалізації програми; 

-економічний ефект від застосування заходів захисту населенні і 

територій від НС та його розрахунок. 

уміти: 

- практично використати спеціальну функцію у сфері цивільного захисту. 

Контрольні питання і навчальні завдання: 

1. Економіка катастроф. 
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2. Ранжування регіонів за ступенем потреби в інвестиційних ресурсах на 

запобігання та ліквідацію наслідків НС.  

3. Структура бізнес–плану інвестиційного проекту.  

4. Цикл інвестиційного проекту, його фази та стадії.  

5. Вибір ефективного заходу (проекту) за сукупністю економічних та 

екологічних показників. 

6. Економічний ефект від застосування заходів захисту населення і 

територій від НС.  

Завдання : 

1. Опрацюйте рекомендовану літературу. 

2. Підготуйтесь до виступу на семінарі. 

3. Підготуйте реферат на задану тему  

Література   [24-29, 31-33]. 
 

Тема 10. Заходи цивільної оборони по захисту населення в 

надзвичайних ситуаціях мирного і військового час  (ділова гра). 

Метою ділавої гри є поглиблення знань за окремими темами лекційного 

матеріалу та питань, які вивчаються самостійно; формування умінь та набуття 

досвіду оцінки небезпечних та шкідливих чинників, інженерної обстановки під 

час аварій на небезпечних об’єктах; вироблення практичних навиків з 

підвищення спроможності сталого функціонування  у НС, реалізації аварійно-

рятувальних, відновлювальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації 

наслідків НС; використання індивідуальних та колективних засобів захисту. 

Література : [40-43] 
 

Самостійна робота студентів заочної форми навчання 

Основною метою самостйної роботи з дисципліни “Цивільний захист” є 

закріплення теоретичних знань у галузі цивільного захисту на основі розвитку у 

студентів творчого мислення, уміння вирішувати певні завдання на тлі 

навчальної обстановки, виробленню практичних навиків з підвищення 

спроможності сталого функціонування ОГ у НС, реалізації аварійно - 
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рятувальних, відновлювальних та інших невідкладних робіт під час ліквідації 

наслідків НС. 

Методикою виконання самостійної роботи передбачено індивідуальне 

виконання контрольних робіт, підготовка до практичних занять, вирішення 

конкретних ситуацій та тестова самоперевірка теоретичних знань. 
 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу 

з дисципліни “Цивільний захист”. Виконання контрольної роботи сприятиме 

поглибленому вивченню основних тем курсу, формуванню практичних навичок 

щодо захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в 

умовах надзвичайних ситуацій. Номер варіанта контрольної роботи студент 

обирає за першою літерою свого прізвища (див. таблицю). 

Перша літера прізвища 
студента 

Номер варіанта 
контрольної роботи 

А, Б, В 1 
Г, Д, Е 2 
Є, Ж, З 3 
І, Ї, Й, К 4 
Л, М, Н 5 
О, П, Р 6 
С, Т, У 7 
Ф, Х, Ц 8 
Ч, Ш, Щ 9 

Ю, Я 10 
 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 

складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи 

студентів. 

Мета контрольної роботи — поглибити і розширити спектр знань у 

галузі цивільного захисту на основі розвитку у студентів творчого мислення, 

уміння вирішувати певні завдання на тлі навчальної обстановки, виробленню 

практичних навиків з підвищення спроможності сталого функціонування ОГ у 



30 

НС, реалізації аварійно - рятувальних, відновлювальних та інших невідкладних 

робіт під час ліквідації наслідків НС. 

Послідовність виконання контрольної роботи: 

1. Індивідуальне завдання слід доповнити описово (словами) або схемами та 

цифрами. 

2. Скласти список використаної літератури. 

Контрольна робота повинна бути здана у строк, встановлений навчальним 

планом. Студенти, що не здали контрольної роботи, до заліку не допускаються. 

Контрольну роботу потрібно підписати і зазначити дату її виконання. При 

задовільному її виконанні контрольну роботу буде зараховано. За наявності 

зауважень викладача студент доопрацьовує роботу з урахуванням зауважень і 

здає її до деканата. 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Варіант 1 

1. Основні положення міжнародного права з питань захисту людей. 

2. Закон і положення про ЦО України. 

 Варіант 2 

1. Надзвичайні ситуації мирного часу. 

2. Надзвичайні ситуації воєнного часу. 

Варіант 3 

1. Принципи захисту населення і територій у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

2. Інженерний захист населення.  

Варіант 4 

1. Система централізованого оповіщення ЦО. 

2. Оповіщення про виникнення НС на атомних станціях. 

Варіант 5 

1. Стійкість роботи промислових об’єктів у надзвичайних ситуаціях. 

2. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.  
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Варіант 6 

1. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. 

2. Транспортні аварії (катастрофи). 

Варіант 7 

1. Надзвичайні ситуації природного характеру. 

2. Стихійне лихо. 

 

Варіант 8 

1. Захист продуктів харчування. 

2. Приведення у готовність та організація роботи органів управління у НС. 

Варіант 9 

1. Шкідливі фактори навколишнього середовища. 

2. Локальні системи оповіщення. 

Варіант 10 

1. Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади, 

їхня мета і завдання. 

2. Види протирадіаційних укрить. 

 

Практичні завдання для самостійної роботи (Тема 10) 

Зміст тем практичних занять 

Класифікація надзвичайних ситуацій в Україні. Основні дії формувань ЦЗН 

при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.  

Кількість годин - 4 години. 

1. Актуальність теми. Бурхливий науково-технічний прогрес, особливо в 

XXI-му столітті, сприяє не тільки зростанню виробництва, підвищенню 

матеріального добробуту й інтелектуального потенціалу суспільства, але також 

значно підвищує можливість аварій техногенних систем. Збільшення кількості й 

розширення масштабів НС техногенного й природного характеру, що приводять 

до значних матеріальних і людських втрат, роблять украй актуальною проблему 
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забезпечення безпеки в природно-техногенній й екологічній сфері. 

2. Мета заняття - оволодіти принципами аналізу та встановити причинно-

наслідковий зв’язок надзвичайної ситуації, розробити необхідні дії формувань 

ЦЗН при ліквідації наслідків конкретної НС. 

3. Перелік контрольних знань, які набуватиме студент. 
  

- визначення понять: НС, стихійне лихо, небезпечне природне явище, 

аварія, катастрофа, вогнище ураження, зона зараження; 

- негативний і позитивний вплив науково-технічного прогресу на 

життєдіяльність населення; 

- основні потенційні небезпеки як причини можливих НС в Україні; 

- класифікація НС в Україні;  

- основні дії формувань ЦЗН при ліквідації наслідків НС. 

4. Основний зміст заняття. 

Надзвичайна ситуація - порушення нормальних умов життя й діяльності 

людей на об’єкті або території, заподіяне аварією, катастрофою, стихійним 

лихом або іншою небезпечною подією, що привело (може привести) до загибелі 

людей або значних матеріальних втрат. 

Стихійне лихо - явище природи, що викликає катастрофічні обставини й 

характеризується раптовим порушенням нормального життя й діяльності 

населення, загибеллю людей, руйнуваннями й ушкодженнями будівель і 

споруд, знищенням матеріальних цінностей. 

Небезпечне природне явище – подія природного походження або результат 

діяльності природних процесів, які за своєю інтенсивністю, масштабами 

поширення й тривалістю можуть уражувати людей, об’єкти економіки та 

довкілля. 

Аварія – небезпечна подія техногенного характеру, що створює на об’єкті 

або території погрозу для життя й здоров’я людей і приводить до руйнувань 

будинків, споруд, устаткування і транспортних засобів, порушенню 

виробничого або транспортного процесу чи завдає шкоди довкіллю. 

Катастрофа – велика за масштабами аварія або інша подія, що 
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призводить до тяжких, трагічних наслідків. 

Вогнище ураження – територія, у межах якої є ураження людей, 

сільськогосподарських тварин, а також руйнування й ушкодження 

матеріальних цінностей. Характеризується: 

• видом застосованого засобу (ядерного, хімічного, бактеріологічного); 

• кількістю уражених людей, тварин і рослин, зруйнованих й ушкоджених 

матеріальних цінностей; 

• розмірами і площею. 

Зона зараження - територія, заражена радіоактивними, хімічними або 

біологічними речовинами. Характеризується: 

• видом засобу, що заражає (радіоактивний, хімічний, біологічний); 

• формою, розмірами й площею; 

• розташуванням стосовно об’єктів економіки й населених пунктів; 

• тривалістю дії й ступенем небезпеки. 

Негативний і позитивний вплив НТП на життєдіяльність населення 

Бурхливий науково-технічний прогрес, особливо в XXI-му столітті, сприяє 

не тільки зростанню виробництва, підвищенню матеріального добробуту й 

інтелектуального потенціалу суспільства, але також значно підвищує 

можливість аварій техногенних систем. Одночасно із цим економічні, духовні, 

релігійні, етнічні й інші протиріччя за цей період призвели до величезної 

кількості війн і конфліктів з використанням зброї. 

Загальні втрати в період Першої світової війни склали понад 10 млн. 

чоловік, а під час Другої світової війни – понад 55 млн. загиблих. Територія 

України була залучена в театри воєнних дій обох світових війн. Після Другої 

світової війни населення одного лише м. Харкова було вчетверо менше 

довоєнної чисельності й становило приблизно 190 тис. чоловік. 

В обох світових війнах 20-го століття була застосована зброя масового 

ураження (в Першій світовій війні - отруйні речовини, в Другій – ядерна зброя 

під час бомбардування японських міст Хіросіми й Нагасакі). Сучасні озброєння, 

накопичені завдяки науково-технічному прогресу, можуть призвести до 
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більших втрат і збитків. 

Збільшення кількості й розширення масштабів НС техногенного й 

природного характеру, що приводять до значних матеріальних і людських 

втрат, роблять украй актуальною проблему забезпечення безпеки в природно-

техногенній й екологічній сфері. Так, за останні 30 років у природних 

катаклізмах загинуло більше 4 млн. чоловік, а кількість потерпілих перевищило 

3 млрд. чоловік. Прямі економічні збитки перевищили 400 млрд. доларів США. 

Під час аварії на Чорнобильській АЕС загинула 31 людина, більше 200 

занедужало променевою хворобою 3-го та 4-го ступеня. У зоні радіоактивного 

зараження опинилися сотні квадратних кілометрів. На думку закордонних 

фахівців, характер зараження місцевості еквівалентний випадінню 

радіоактивних речовин від 90 атомних бомб, скинутих на Хіросіму. 

Розвиток цивілізації веде до збільшення чисельності населення. Її динаміка 

підкоряється експонентному закону. На початку 19 ст. вона становила 1 млрд. 

чол., в 1986 р. – 5 млрд., а наприкінці 1999 р. – 6 млрд. чол. 

Одночасно з демографічним вибухом відбувається процес урбанізації 

населення. Виникають мегаполіси, які призводять до знищення природного 

середовища. За даними ООН у містах мешкає 80% населення земної кулі. 

Ріст чисельності населення є причиною збільшення видобутку корисних 

копалин, росту промисловості й сільського господарства. Так, в 2000 р. у 

порівнянні з 1960 р. споживання електроенергії зросло приблизно в 4 рази. 

Приблизно в 10 разів збільшився світовий парк автомобілів. Світове 

промислове виробництво подвоюється кожні 12–15 років.  

Відомо, що біосфера може прогодувати за рахунок відновлюваних ресурсів 

приблизно 1 млрд. чол. Завдяки науково-технічному прогресу люди навчилися 

використовувати невідновлювані ресурси планети, кількість яких обмежена. 

Завдяки їхньому зменшенню попит і ціна на них зростають. Все це призводить 

до загострення взаємин між людиною і природою, у результаті чого 

збільшується ймовірність аварій і катастроф різного характеру. 

Незважаючи на негативні сторони науково-технічного прогресу, що 
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розглянуті вище, вихід зі стану, що склався, можливий завдяки використанню 

його позитивних сторін. Його необхідно спрямувати на: створення 

ресурсозберігаючих і маловідходних технологій; підвищення надійності 

техногенних систем; освоєння альтернативних екологічно чистих джерел 

енергії; точне прогнозування метеорологічних, сейсмічних, гідрологічних 

природних процесів і т.п.  

Основні потенційні небезпеки як причини можливих НС в Україні 

На території України можливе виникнення широкого спектра небезпечних 

процесів і явищ техногенного та природного походження. 

Найбільша кількість НС, особливо з загибеллю людей, припадає на 

транспорт. Тільки в 1999 р. сталося 34,29 тис. дорожньо-транспортних подій, у 

яких загинуло 5269 осіб, травмовано 37,27 тис. осіб.  

У даний час в Україні функціонують чотири АЕС (Південноукраїнська, 

Запорізька, Рівненська і Хмельницька). Також небезпека надходить від 

Воронезької та Курської АЕС. На території України розташовано 6000 різних 

установ і організацій, діяльність яких може викликати радіоактивні відходи 

(АЕС, уранодобувна і переробна промисловість, зона відчуження 

Чорнобильської АЕС та ін.). 

На території країни функціонує 1610 об’єктів господарювання, на яких 

зберігається чи використовується понад 283 тис. тонн сильнодіючих ядучих 

речовин (СДЯР), у тому числі 9,8 тис. тонн хлору, 178,4 тис. тонн аміаку. З них 

I ступеня хімічної небезпеки – 76 об’єктів; II – 60; III – 1134 об’єкти. Усього в 

зонах можливого хімічного зараження від цих об’єктів проживає понад 20 млн. 

чоловік (38,5 % населення країни). До них належать підприємства хімічної, 

нафтохімічної і нафтопереробної промисловості, підприємства з потужними 

холодильними установками (молокозаводи, м’ясокомбінати і т. д.), які 

використовують аміак як холодоносій. 

Довжина магістральних газопроводів на території України становить  

3,9 тис. км. Їх роботу забезпечують 31 компресорна станція перекачування 

нафти і 69 газових перекачувальних станцій. Довжина продуктопроводів 
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становить 3,3 тис. км. Майже весь перерахований вище технічний комплекс 

уже вичерпав свій ресурс, що робить його об’єктом підвищеної безпеки. 

Досить критичне становище в країні склалося в комунальному 

господарстві. Четверта частина водопровідних очисних споруд і систем 

фактично відпрацювали свій термін. У кожної п’ятої насосної станції 

закінчився термін експлуатації. У системах каналізації відпрацювали термін 

експлуатації 26 % систем і 17 % насосних станцій. Нині у водоймища 

скидається без попереднього очищення 250 м3/доб стічних вод. 

За останні 10 років дуже часто відбувалися пожежі та вибухи у вугільній 

промисловості, які супроводжувалися численними людськими втратами і 

матеріальними збитками. 

Гідродинамічними аваріями, які можливі в Україні, є прориви гребель, 

дамб, шлюзів з утворенням хвиль прориву та катастрофічних затоплень 

(паводку); аварійні спрацювання водосховищ ГЕС у зв’язку із загрозою 

прориву гідроспоруди. Катастрофічні затоплення можливі в результаті 

руйнування гребель, дамб, водопропускних споруд на 12 гідровузлах та 16 

водосховищах річок Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець. Їх 

загальна площа може досягти 8294 км2, до якої потраплять 536 населених 

пунктів та 470 промислових об’єктів. 

Потенційно сейсмічно небезпечними зонами на території України 

вважаються Закарпатська, Кримсько-Чорноморська, Південно-Азовська. 

Південне узбережжя Криму відноситься до надзвичайно сейсмонебезпечного 

регіону. За останні два сторіччя тут зареєстровано близько 200 землетрусів від 

4 до 7 балів за шкалою Ріхтера. В Південно-Азовській сейсмоактивній зоні в 

1987 р. було зафіксовано кілька землетрусів інтенсивністю 5–6 балів. 

На території України понад 30 міст, сіл та сільських населених пунктів у 

Криму, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській 

областях, які знаходяться на шляху селевих потоків. Всього в Карпатах 

виявлено понад 290 селевих водозаборів. 

Зсуви і гірські обвали найбільш характерні для західних областей України, 
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а також узбережжя Чорного та Азовського морів. Площі зсувонебезпечних 

процесів за останні 30 років зросли в 5 разів. Відповідно до міжнародної 

статистики до 80 % зсувів у даний час пов’язано з діяльністю людини. 

Сильні снігопади найчастіше спостерігаються в Карпатах, а також у 

лісостеповій та степовій зонах. В основному на території України кількість 

снігових опадів складає 20–30 см, іноді 40–70см. На території Карпат в окремих 

випадках – більше 100 см. 

Серед інфекційних захворювань людей найпоширеніші на всій території 

України дифтерія, кашлюк, правець, поліоеміліт, кір, епідемічний паротит, 

гострі кишкові інфекційні хвороби. Також можливі особливо небезпечні 

інфекційні хвороби: туляремія, лептоспіроз, сибірка. Існують епідеміологічні 

свідчення про туберкульоз, СНІД, натуральну віспу, висипний тиф, грип та ін. 

До основних захворювань тварин відносяться: сибірка, ящур, туляремія, 

чума. 

В останній час в світі посилилася погроза виникнення НС у зв’язку з 

тероризмом.  

Класифікація НС в Україні 

НС в Україні класифікуються за такими ознаками: 

− за характером походження; 

− за масштабами поширення. 

Відповідно до характеру походження є такі види НС: 

− техногенного характеру. Це транспортні аварії (катастрофи), пожежі, 

неспровоковані вибухи або їхня погроза, аварії з викидом (погрозою викиду) 

небезпечних хімічних, радіоактивних, біологічних речовин, раптове 

руйнування споруджень і будов, аварії на інженерних мережах і спорудженнях 

життєзабезпечення, гідродинамічні аварії на греблях і дамбах; 

− природного характеру. Це небезпечні геологічні, метеорологічні, 

гідрологічні явища, деградація ґрунтів або надр, природні пожежі, зміна стану 

повітряного басейну, інфекційні захворювання людей, сільськогосподарських 

тварин, масове ураження сільськогосподарських рослин хворобами або 
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шкідниками, зміна стану водних ресурсів і біосфери; 

− соціально-політичного характеру пов’язані із протиправними діями 

терористичної й антиконституційної направленості; здійснення або реальна 

погроза терористичного акту (збройний напад, захоплення й утримання 

важливих об’єктів, ядерних установок і матеріалів, систем зв’язку й 

телекомунікацій, напад або замах на екіпаж повітряного або морського судна), 

крадіжка (спроба крадіжки) або знищення суден, установлення вибухових 

пристроїв у громадських місцях, пропажа (крадіжка) зброї, виявлення 

застарілих боєприпасів; 

− військового характеру пов’язані з наслідком застосування зброї 

масового ураження або звичайних засобів ураження, під час яких виникають 

вторинні фактори ураження населення внаслідок руйнування атомних і 

гідроелектростанцій, складів і сховищ радіоактивних і токсичних речовин і 

відходів, нафтопродуктів, вибухівки, сильнодіючих ядучих речовин (СДЯР), 

токсичних відходів, транспортних й інженерних комунікацій. 

Відповідно до масштабу поширення розрізняють чотири рівні НС: 

− загальнодержавного рівня. Це НС, що виникає на території двох і 

більше областей (Автономної Республіки Крим, міст Києва й Севастополя) або 

загрожує транскордонним перенесенням, а також тоді, коли для її ліквідації 

необхідні матеріали й технічні ресурси в обсязі, що перевищують можливість 

окремої області (Автономної Республіки Крим, міст Києва й Севастополя);  

− регіонального рівня. Це НС, що виникає на території двох і більше 

адміністративних районів (міст обласного значення), Автономної Республіки 

Крим, Київської області й міста Севастополя або загрожує міжобласному 

поширенню в межах України, а також у випадку, коли для її ліквідації 

необхідні матеріальні й технічні ресурси в обсягах, що перевищує можливості 

одного району; 

− місцевого рівня. Це НС, що виходять за межі потенційно небезпечного 

об’єкта, загрожує поширенню самої ситуації або її вторинних наслідків на 

навколишнє середовище, сусідні населені пункти, інженерні спорудження, а 
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також у випадку, коли для її ліквідації необхідні матеріальні й технічні ресурси 

в обсязі, що перевищує можливості потенційно небезпечного об’єкта. До 

місцевого рівня також відносяться НС, що виникають на об’єктах житлово-

комунальної сфери й інших, що не входять у затверджені переліки потенційно-

небезпечних об’єктів; 

− об’єктового рівня. Це НС, що відбувається на території об’єкта або на 

самому об’єкті й наслідки якої не виходять за його межі (санітарно-захисну 

зону). 

Ліквідація наслідків НС 

Ліквідація наслідків НС є комплексом заходів, які включають рятувальні та 

інші невідкладні роботи (РІНР). Вони здійснюються у разі виникнення НС 

техногенного та природного характеру і спрямовані на припинення дії 

небезпечних факторів, рятування життя та збереження здоров’я людей, а також 

на локалізацію НС.  

Виконання РІНР є однією з основних завдань ЦЗН. До рятувальних робіт 

відносяться: 

• розвідка вогнищ ураження і маршрутів виступу формувань на ділянки 

(об’єкти робіт); 

• пошук потерпілих, розкриття зруйнованих, пошкоджених і завалених 

сховищ та будинків й інших споруд; 

• надання необхідної лікарської допомоги ураженим і евакуація їх на 

лікарняну базу; 

• локалізація і гасіння пожеж на ділянках проведення робіт і шляхах 

виходу до них; 

• подача повітря в завалені захисні споруди з пошкодженою 

фільтровентиляційною системою; 

• евакуація населення з небезпечних місць і зон зараження та затоплення в 

безпечні райони; 

• санітарна обробка людей і знезаражування одягу, дезактивація і дегазація 

техніки, транспорту і засобів захисту, знезаражування територій і споруд, 
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продовольства, харчової сировини, води і фуражу. 

До інших невідкладних відносять роботи, які проводяться для створення 

умов успішних і безпечних рятувальних робіт, забезпечення життєдіяльності 

міст та запобігання подальших руйнувань і втрат населення в результаті впливу 

вторинних факторів ураження. Це: 

• локалізація аварій, які загрожують життю людей; 

• відновлення діяльності найважливіших об’єктів господарювання, 

функціонування інженерних і транспортних мереж, споруд міського 

господарства; 

• прокладання шляхів для проходження колон; 

• влаштування проїздів в завалах; 

• відновлення пошкоджених мостів і переправ; 

• санітарне очищення вогнищ ураження та медична розвідка для надання 

необхідної медичної допомоги; 

• організація комендантської служби і охорони громадського порядку; 

• збирання матеріальних цінностей; 

• забезпечення населення харчуванням і предметами першої необхідності. 

5. Приклад виконання практичного завдання. 

Умова завдання. 

1. Наведіть приклад НС. 

2. Проаналізуйте його в залежності від характеру походження і масштабів 

поширення. 

3. Назвіть й охарактеризуйте уражуючі фактори. 

4. Охарактеризуйте вогнище ураження і зону зараження (якщо мали місце). 

5. Опишіть необхідні дії формувань ЦЗН при ліквідації наслідків НС. 

6. Установіть причинно-наслідковий зв’язок між первинними причинами й 

наслідками даної НС. 

Виконання завдання  

1. У ливарному цеху машинобудівного підприємства міста № 10. 03. 07 р. у 
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11-00 відбулася пожежа, якою був частково зруйнований будинок цеху, 

знищена частина технологічного устаткування і матеріалів. На території, що 

прилягає до будинку, постраждали зелені насадження. 

За допомогою пожежної сигналізації було оголошено пожежну тривогу в 

цеху, а пожежна частина підприємства надіслала повідомлення в районну 

пожежну частину МНС. За сигналом пожежної тривоги до вогнища загоряння 

прибула пожежна група даного підприємства, і за допомогою наявних 

технічних засобів приступила до гасіння пожежі. Тим часом адміністрація 

разом з формуваннями ЦЗН підприємства евакуювала робітників та 

службовців, завдяки чому удалося уникнути жертв.  

Локалізувати виниклу пожежу силами і засобами даного підприємства не 

удалося. 

Виникла загроза її поширення за межі підприємства на інші об’єкти 

господарської діяльності, житлові будинки і навколишнє середовище. 

Для гасіння пожежі на підприємство прибула мобільна група районної 

пожежної частини МНС, що разом з пожежною частиною підприємства 

загасила пожежу і НС не вийшла за межі підприємства.  

Комісія, що проводила розслідування даної НС, прийшла до висновків: 

• джерелом загоряння став ізоляційний матеріал електроустаткування 

ливарного верстата, що експлуатувався з порушеннями правил. Також не 

проводився останній плановий контроль з ізоляції, що входить в 

посадовий обов’язок майстра ділянки цеху й інженера відділу охорони 

праці; 

• фактична тривалість експлуатації верстата набагато перевищила 

паспортну; 

• зношеність технологічного устаткування підприємства в цілому складає 

85%; 

• економічні збитки склали 0,2% зведеного місцевого річного бюджету; 

• питома вага зруйнованих основних фондів підприємства склала 11%; 

• виявлено й інші порушення правил експлуатації технологічного 
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устаткування, що входять в службовий обов’язок зазначених посадових 

осіб.  

2. За характером походження НС є техногенною, тому що відбулася на 

промисловому підприємстві і пов’язана з ненавмисним руйнуванням 

приміщення цеху і знищенням технологічного устаткування. 

За масштабами поширення вона відноситься до місцевого рівня, тому що: 

• економічні збитки не перевищили 1% зведеного місцевого річного 

бюджету; 

• питома вага зруйнованих основних фондів підприємства лежить у межах 

(10 – 15)%; 

• виникла погроза поширення пожежі за межі підприємства на інші об’єкти 

господарської діяльності, житлові будинки і навколишнє середовище; 

• для ліквідації НС виявилося недостатньо сил і засобів даного 

підприємства, у результаті чого виникла необхідність участі в гасінні 

пожежі районної пожежної частини. 

3. Уражуючими чинниками стали вогонь і висока температура. 

4. До вогнища ураження входить зруйнована частина будинку зі знищеним 

устаткуванням і матеріалами, а також прилягаюча територія зі знищеними 

зеленими насадженнями. 

5. Дії формувань ЦЗН підприємства при ліквідації наслідків пожежі 

складалися з: 

• евакуації робітників та службовців з вогнища ураження; 

• відключенні будинку від комунікацій; 

• забезпеченні готовності до проведення рятувальних і невідкладно-

відновних робіт; 

• переклику всіх робітників та службовців підприємства з метою виявлення 

постраждалих і що загубилися; 

• огородженні території вогнища ураження з метою проведення 

розслідування і попередження нещасних випадків; 

• зборі матеріальних цінностей. 
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6. Первинними причинами пожежі стали: 

• недостача засобів на профілактику, модернізацію і заміну зношеного 

ливарного верстата; 

• недбалість посадових осіб (майстра ділянки й інженера відділу охорони 

праці), до службових обов’язків яких входить контроль технічного стану 

верстата. 
 

 
Тестові завдання для модульного контролю знань 

1. Цивільний захист України, це: 

 А. захист людей в процесі трудової діяльності; 

 Б. захист людей в надзвичайних ситуаціях; 

 В. безпека людей в повсякденній діяльності; 

 Г. всі варіанти вірні. 

 

2. Який з названих заходів НЕ належить до завдань цивільного захисту? 

 А. збір і аналіз інформації про надзвичайні ситуації; 

 Б. боротьба з наркоманією і алкоголізмом; 

 В. міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту; 

 Г. всі варіанти вірні. 

 

3. Який з названих заходів НЕ належить до завдань цивільного захисту? 

 А. навчання населення вмінню діяти в надзвичайних ситуаціях; 

 Б. організація захисту населення в надзвичайних ситуаціях; 

 В. боротьба з організованою злочинністю; 

 Г. жодного вірного варіанту. 

 

4. Який з названих заходів належить до завдань цивільного захисту? 

 А. боротьба з забрудненням атмосферного повітря;  

 Б. надання допомоги населенню у разі виникнення несприятливих умов чи 

нестандартних ситуацій; 
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 В. дотримання правил дорожнього руху; 

 Г. жодного вірного варіанту. 

 

5. Який з названих заходів НЕ належить до завдань цивільного захисту? 

 А. забезпечення безпеки людей в процесі трудової діяльності; 

 Б. розробка і використання науково-технічних програм з питань цивільного 

захисту; 

 В. здійснення нагляду і контролю у сфері цивільного захисту; 

 Г. всі варіанти вірні. 

 

6. До надзвичайних ситуацій державного рівня належать такі надзвичайні 

ситуації, які: 

 А. поширились чи можуть поширитись на територію сусідніх держав; 

 Б. розповсюджуються за територію потенційно небезпечного об’єкта; 

 В. призвели до загибелі від 3 до 5 осіб; 

 Г. всі варіанти вірні. 

 

7. До надзвичайних ситуацій державного рівня належать такі надзвичайні 

ситуації, які: 

 А. розвиваються на території двох і більше областей України; 

 Б. розповсюджуються чи загрожують розповсюдженням за межі об’єкта; 

 В. незначні за масштабами та не тяжкі за наслідками; 

 Г. жодного вірного варіанту. 

 

8. До надзвичайних ситуації державного рівня належать такі надзвичайні 

ситуації, коли: 

 А. для ліквідації їх наслідків потрібні ресурси, які перевищують можливості 

однієї області; 

 Б. для ліквідації їх наслідків потрібні ресурси, які перевищують можливості 

потенційно небезпечного об’єкта; 
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 В. для ліквідації їх наслідків потрібні ресурси, які перевищують можливості 

одного району; 

 Г. жодного вірного варіанту. 

 

9. Надзвичайні ситуації регіонального рівня, це такі надзвичайні ситуації, 

які: 

 А. розвиваються на території двох і більше адміністративних районів; 

 Б. загрожують розповсюдженням на територію сусідніх держав; 

 В. виникають на території потенційно небезпечного об’єкта; 

 Г. всі варіанти вірні. 

 

10.  Надзвичайні ситуації регіонального рівня, це такі надзвичайні 

ситуації, які: 

 А. розповсюджуються на територію сусідніх областей України; 

 Б. розвиваються на території двох і більше областей України; 

 В. розповсюджуються за територію небезпечного об’єкта; 

 Г. всі варіанти вірні. 

 

11. До надзвичайних ситуацій регіонального рівня належать такі 

надзвичайні ситуації, коли для ліквідації їх наслідків потрібні ресурси, які: 

 А. перевищують можливості одного району; 

 Б. перевищують можливості небезпечного об’єкта; 

 В. не потребують додаткових капіталовкладень; 

 Г. жодного вірного варіанту. 

 

12. До надзвичайних ситуацій об’єктового рівня належать такі надзвичайні 

ситуації, які: 

 А. незначні за масштабами і не тяжкі за наслідками; 

 Б. розповсюджуються за межі потенційно небезпечного об’єкта; 

 В. розвиваються на територію сусідньої області України; 
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 Г. жодного вірного варіанту. 

13. Надзвичайні ситуації техногенного характеру, це такі НС. які сталися 

внаслідок: 

 А. аварій, катастроф, руйнувань, неспровокованих вибухів; 

 Б. сходження снігових лавин; 

 В. диверсій на залізничних коліях; 

 Г. жодного вірного варіанту. 

 

14. Надзвичайні ситуації техногенного характеру, це такі надзвичайні 

ситуації, які сталися внаслідок:  

 А. руйнувань будівель і споруд, гідродинамічних аварій, аварій з викидом 

радіоактивних, хімічних, біологічних речовин; 

 Б. протиправних дій терористичного чи антиконституційного спрямування; 

 В. застосування зброї в умовах бойових дій; 

 Г. всі варіанти вірні. 

 

15. Надзвичайні ситуації природного характеру, це такі надзвичайні 

ситуації, які сталися внаслідок: 

 А. небезпечних природних явищ; 

 Б. пожеж і руйнувань; 

 В. протиправних дій; 

 Г. всі варіанти вірні. 

16. Надзвичайні ситуації природного характеру, це такі надзвичайні 

ситуації, які сталися внаслідок: 

 А. землетрусів; 

 Б. масових заворушень; 

 В. аварій в метрополітенах; 

 Г. всі варіанти вірні. 

 

17. Надзвичайні ситуації природного характеру, це такі надзвичайні 
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ситуації, які сталися внаслідок: 

 А. виникнення масових інфекційних захворювань людей; 

 Б. аварій на тепломережах; 

 В. аварій на складах боєприпасів; 

 Г. жодного вірного варіанту. 

 

18. Надзвичайні ситуації природного характеру, це такі надзвичайні 

ситуації, які сталися внаслідок: 

 А. селевих потоків; 

 Б. захоплення заручників; 

 В. локальних збройних конфліктів; 

 Г. жодного вірного варіанту. 

 

19. Надзвичайні ситуації техногенного характеру, це такі надзвичайні 

ситуації, які сталися внаслідок: 

 А. аварій на авіаційному транспорті;  

 Б. ураження рослин хворобами і шкідниками; 

 В. виявлення застарілих боєприпасів; 

 Г. жодного вірного варіанту. 

 

20. Надзвичайні ситуації техногенного характеру, це такі надзвичайні 

ситуації, які сталися внаслідок: 

 А. руйнувань будівель і споруд; 

 Б. масових отруєнь людей і тварин; 

 В. замаху на вищих посадових осіб держави; 

 Г. всі варіанти вірні. 

 

21. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, це такі 

надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок: 

 А. протиправних дій терористичного ти антиконституційного спрямування; 
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 Б. бойових дій; 

 В. аварій на атомних електростанціях; 

 Г. всі варіанти вірні. 

22. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, це такі 

надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок: 

 А. викрадення вогнепальної зброї; 

 Б. прориву гідроспоруд; 

 В. підвищення рівня грунтових вод; 

 Г. всі варіанти вірні. 

 

23. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, це такі 

надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок: 

 А. викрадення вибухових речовин; 

 Б. аварій на системах водопостачання; 

 В. масових уражень рослин хворобами і шкідниками; 

 Г. жодного вірного варіанту. 

 

24. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру, це такі 

надзвичайні ситуації, які сталися внаслідок: 

 А. збройних нападів на правоохоронні органи; 

 Б. аварій на системах зв’язку і телекомунікації; 

 В. просідання земної поверхні; 

 Г. жодного вірного варіанту. 

 

25. Надзвичайні ситуації воєнного характеру, це такі надзвичайні ситуації, 

які сталися внаслідок: 

 А. бойових дій; 

 Б. аварій на мостах і в тунелях; 

 В. лісових пожеж; 

 Г. жодного вірного варіанту. 
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26. Надзвичайні ситуації воєнного характеру, це такі надзвичайні ситуації, 

які сталися внаслідок: 

 А. локальних збройних конфліктів; 

 Б. захоплення складів з боєприпасами; 

 В. аварій на електромережах; 

 Г. жодного вірного варіанту. 

 

27. Надзвичайні ситуації воєнного характеру, це такі надзвичайні ситуації, 

які сталися: 

 А. при застосуванні зброї в бойових діях; 

 Б. при виявленні застарілих боєприпасів; 

 В. від сильних снігопадів; 

 Г. всі варіанти вірні. 

 

28. Надзвичайні ситуації воєнного характеру, це такі надзвичайні ситуації, 

які сталися: 

 А. в умовах війни між державами; 

 Б. при аваріях на залізничних переїздах; 

 В. при викраденні радіоактивних речовин; 

 Г. всі варіанти вірні. 

 

29. Система цивільного захисту України побудована за: 

 А. територіально-виробничим принципом; 

 Б. соціально-політичним принципом; 

 В. адміністративно-господарським принципом; 

 Г. всі варіанти вірні. 

 

30. Начальником цивільного захисту України за своєю посадою є: 

 А. Прем’єр-Міністр України; 

 Б. Президент України; 
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 В. Міністр України з питань надзвичайних ситуацій; 

 Г. всі варіанти вірні. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Основні положення міжнародного права з питань захисту людей. 

2. Закон і положення про ЦО України. 

3. Надзвичайні ситуації мирного часу. 

4. Надзвичайні ситуації воєнного часу. 

5. Принципи захисту населення і територій у разі загрози та виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

6. Інженерний захист населення.  

7. Система централізованого оповіщення (ЦО). 

8. Оповіщення про виникнення НС на атомних станціях. 

9. Стійкість роботи промислових об’єктів у надзвичайних ситуаціях. 

10. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій.  

11. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру. 

12. Транспортні аварії (катастрофи). 

13. Надзвичайні ситуації природного характеру. 

14. Стихійне лихо. 

15. Захист продуктів харчування. 

16. Приведення у готовність та організація роботи органів управління у 

НС. 

17. Шкідливі фактори навколишнього середовища. 

18. Локальні системи оповіщення. 

19. Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах 

влади, їхня мета і завдання. 

20. Види протирадіаційних укрить. 

21. Класифікація надзвичайних ситуацій в Україні. 

22. Визначення надзвичайної ситуації (НС) техногенного та природного 

характеру. 
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23. Рівні надзвичайних ситуацій. 

24. Визначення поняття «Цивільна оборона» та завдання цивільної 

оборони. 

25. Служби цивільної оборони. 

26. Єдина державна система запобігання надзвичайним ситуаціям 

техногенного і природного характеру (ЄДС НС). 

27. Склад ЕДС НС. 

28. Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при 

виконавчих органах влади, їх завдання. 

29. Сутність реформування цивільної оборони України. 

30. Єдина державна система цивільного захисту населення і територій. 

31. Визначення поняття «цивільний захист». Правова основа цивільного 

захисту. 

32.  Мета і завдання цивільного захисту. 

33. Підсистеми теми єдиної державної системи цивільного захисту. 

34. Сили і засоби цивільного захисту. 

35. Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту. 

36. Хто відповідальний за цивільний захист підприємства, установи, 

організації та його обов’язки. 

37. Орган управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту об’єкта господарювання. 

38. За що несе відповідальність та обов’язки начальника штабу цивільної 

оборони та надзвичайних ситуацій об’єкта господарювання. 

39. Невоєнізовані формування цивільного захисту об’єкта господарювання 

та їх призначення. 

40. Організація невоєнізованих формувань цивільного захисту на 

промисловому підприємстві. 

41. Основні положення міжнародного права щодо військовослужбовців 

діючих армій і збройних сил на морі. 

42. Основні положення міжнародного права щодо військовополонених. 
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43. Основні положення міжнародного права щодо цивільного населення 

під час війни. 

44. Визначення ЦЗН України відповідно до законодавства. 

45. Завдання ЦЗН України відповідно до закону. 

46. Режими роботи єдиної державної системи попередження й реагування 

на НС техногенного й природного характеру (ЄДСНС). 

47. Основні завдання ЦЗ України. 

48. Основні режими функціонування ЄДС НС. 

49. Сили ЦЗ України. 

50. Характеристика НС природного походження (землетрус, карст, повінь). 

51. Екологічна небезпека областей України. 

52. Класифікація техногенно небезпечних об’єктів. 

53. Негативні наслідки техногенної аварії. 

54. Режими радіаційного захисту. 

55. Радіаційно небезпечні об’єкти. 

56. Пожежо- і вибухонебезпечні об’єкти. 

57. Служба спостережень на техногенно-небезпечних об’єктах. 

58. Класифікація захисних споруд. 

59. Ступінь захисту захисних споруд. 

60. Основні положення міжнародного права щодо військовослужбовців 

діючих армій і збройних сил на морі. 

61. Основні положення міжнародного права щодо військовополонених. 

62. Основні положення міжнародного права щодо цивільного населення 

під час війни. 

63. Розпізнавальні знаки для персоналу ЦЗН.  

64. Визначення ЦЗН України відповідно до законодавства. 

65. Структура ЦЗН України. 

66. Характеристика сил ЦЗН України. 

67. Завдання ЦЗН України відповідно до закону. 

68. Режими роботи єдиної державної системи попередження й реагування 



53 

на НС техногенного й природного характеру (ЄДСНС). 

69. Служби на об'єктах господарської діяльності для вирішення завдань 

ЦЗН. 

70. Дайте визначення таким поняттям: НС, стихійне лихо, небезпечне 

природне явище. 

71. Дайте визначення таким поняттям: аварія, катастрофа. 

72. Негативний і позитивний вплив науково-технічного прогресу на 

життєдіяльність населення. 

73. Дайте визначення таким поняттям: вогнище ураження, зона зараження. 

74. Основні потенційні небезпеки як причини можливих НС в Україні. 

75. Класифікація НС за характером походження.  

76. Класифікація НС за масштабами поширення. 

77. Основні первинні причини НС мирного часу. 

78. Ступені й ознаки променевої хвороби людини. 

79. Оцінка обстановка в НС. З якою метою вона виконується. 

80. Вихідні дані необхідні для прогнозування радіаційної обстановки при 

аваріях на АЕС. 

81. Види прогнозування обстановки в НС. 

82. Основні способи захисту населення. 

83. Класифікація захисних споруд і загальні вимоги до них. 

84. Коефіцієнт послаблення радіації. 

85. Визначення евакуації й розосередження. 

86. Класифікація й призначення засобів індивідуального захисту 

населення. 

87. Класифікація засобів індивідуального захисту. 

88. Перелічіть в потрібній послідовності види медичної допомоги 

населенню при проведенні рятувальних і невідкладно-відбудовних робіт. 

89. Опишіть різновиди кровотеч і можливі ускладнення. 

90. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту 
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