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3 кредити / 90 академічних годин, з них:
лекцій – 16 годин;
практичних занять – 16 годин;
самостійної роботи – 58 години.
 усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих
функцій, правових основ цивільного захисту та
дотримання основних принципів реалізації державної
політики з питань цивільного захисту;
 передбачати та визначати зони надзвичайної ситуації або
можливого
ураження,
забруднення
чи
впливу
небезпечних чинників;
 аналізувати можливі загрози виникнення надзвичайної
ситуації, аварії, нещасного випадку на виробництві та
оцінювати можливі наслідки;
 проводити аналіз правових, організаційних, технічних та
інших заходів, з питань цивільного захисту, охорони
праці та техногенної безпеки.
Курс дисципліни «Цивільний захист» є дисципліною
теоретично-прикладного
характеру,
яка
покликана
допомогти в підготовці кваліфікованих фахівців, які
володіють достатніми теоретичними та практичними
знаннями з організації захисту населення, територій,
навколишнього природного середовища та майна від
надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям,
ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у
мирний час та в особливий період. Навчальна дисципліна
формує набуття навичок створювати, приймати та
реалізовувати управлінські рішення в межах посадових
обов'язків і повноважень, передбачених законодавством у цій
сфері.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення
принципів та методів організації, проведення та захисту
населення і територій у надзвичайних ситуаціях.
Міждисциплінарні зв’язки: «Радіаційний, хімічний і
біологічний захист», «Захист населення і територій в мирний
час та на особливий період», «Профілактична діяльність у
сфері цивільного захисту», «Інженерний захист населення та
територій».
 Основи системи забезпечення захисту населення і
територій у надзвичайних ситуаціях;
 Єдина державна система цивільного захисту;
 Державне управління у сфері цивільної безпеки.
У ході навчання передбачено такі контрольні заходи:
поточний контроль (семінарські заняття), контроль за
самостійною роботою та підсумковий контроль диференційований залік
1. Конституція України.

2. Кодекс цивільного захисту України: Кодекс від
02.10.2012 р. № 5403-VI / Верховна Рада України
(Введення в дію 01.07.2013 р.).
3. Закон України «Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності» від 5 квітня
2007 року № 877-V.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р.
№ 843 «Про затвердження Загального положення про
спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру і
Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру регіонального, місцевого та об’єктового рівня».
5. Постанова Кабінету міністрів України від 19.08.2002 року
№ 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення
населення і працівників формувань та спеціалізованих
служб цивільного захисту засобами індивідуального
захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки,
дозиметричного і хімічного контролю»;
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004
року № 368 «Про затвердження порядку класифікації
надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру за їх рівнями».
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р.
№ 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання
населення діям у надзвичайних ситуаціях».
8. Постанова Кабінету міністрів України від 14.08.2013 року
№ 581 «Про затвердження Порядку здійснення
компенсації вартості послуг і розміру фактичних
(понесених) витрат суб’єкту господарювання та
громадянину, транспортні засоби яких залучені для
вивезення населення із зони надзвичайної ситуації,
районів можливих бойових дій, та внесення змін до
деяких постанов Кабінету Міністрів України»;
9. Постанова Кабінету міністрів України від 21.08.2013 року
№ 616 «Про затвердження Положення про добровільні
формування цивільного захисту»;
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 9.10.2013 р. №
787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та
функції формувань цивільного захисту».
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 р.
№ 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації
у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру».
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 9.01.2014 р. №
11 «Положення про єдину державну систему цивільного
захисту».
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 р.
№ 18 «Про Державну комісію з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій».
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2015 р.
№ 101 «Про затвердження типових положень про
функціональну і територіальну підсистеми єдиної
державної системи цивільного захисту».
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р.
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№ 409 «Про затвердження Типового положення про
регіональну та місцеву комісію з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій».
Постанова Кабінету міністрів України від 8.07.2015 року
№ 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані
служби цивільного захисту»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017
року № 138 «Деякі питання використання захисних
споруд цивільного захисту»);
Постанова Кабінету міністрів України від 9.08.2017 року
№ 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів
діяльності єдиної державної системи
цивільного
захисту»;
Постанова Кабінету міністрів України від 27.09.2017 року
№ 733 «Про затвердження Положення про організацію
оповіщення про загрозу виникнення або виникнення
надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного
захисту»;
Наказ МНС України від 16.12.2002 року № 330 «Про
затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів
радіаційного та хімічного захисту»;
Наказ МНС України від 03.02.2005 року № 59 «Про
затвердження Порядку видачі непрацюючому населенню
засобів індивідуального захисту органів дихання від
бойових отруйних речовин»;
Наказ МНС України від 16.12.2002 року № 330 «Про
затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів
радіаційного та хімічного захисту»;
Наказ МНС України від 03.02.2005 року № 59 «Про
затвердження Порядку видачі непрацюючому населенню
засобів індивідуального захисту органів дихання від
бойових отруйних речовин»;
Наказ МНС України від 5.10.2007 року № 685
«Організація управління в надзвичайних ситуаціях».
Наказ Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
28.12.2007 року № 331 «Про затвердження Правил вибору
та застосування засобів індивідуального захисту органів
дихання»;
Наказ МНС України від 02.09.2008 р. № 365 «Методичні
рекомендації щодо підготовки та проведення командноштабних навчань»;
Наказ МНС України від 10.06.2009 року № 390 «Про
затвердження
Методичних
рекомендацій
щодо
проведення технічної інвентаризації захисних споруд
цивільної оборони (цивільного захисту)»;
Наказ МНС України від 17.06.2010 року
№ 472
«Методичні рекомендації щодо організації роботи
пунктів видачі населенню та особовому складу
невоєнізованих формувань засобів радіаційного і
хімічного захисту»;
Наказ МНС України від 11.08.2010 року
№ 649
«Методичні рекомендації щодо організації роботи поста
радіаційного і хімічного спостереження»;
Наказ МВС України від 30.12.2014 року № 1417 «Про

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»;
31. Наказ МВС України від № 31.01.2015 року № 113 «Про
затвердження Примірного положення про формування
цивільного захисту»;
32. Наказ МВС України від 27.07.2016 року № 725 «Про
затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про
адміністративні правопорушення та визнання такими, що
втратили чинність, деяких наказів МНС України»;
33. Наказ МВС України від 20.04.2017 року № 325 «Про
затвердження Типового положення про підрозділ з питань
цивільного захисту суб’єкта господарювання»;
34. Наказ МВС України від 09.07.2018 року № 579 «Про
затвердження вимог з питань використання та обліку
фонду захисних споруд цивільного захисту»;
35. Наказ МВС України від 06.08.2018 року № 658 «Про
затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних
ситуацій»;
36. Наказ МВС України від 05.11.2018 року № 879 «Про
затвердження Правил техногенної безпеки»;
37. Наказ МВС України від 22.04. 2019 року № 93 «Про
затвердження Інструкції щодо практик чи процедур
проектування, дослідження, в ведення в експлуатацію та
технічного
обслуговування
(супроводження)
автоматичних систем оповіщення»;
38. Наказ МВС України від 27.11.2019 року № 986 «Про
затвердження Методики спостережень щодо оцінки
радіаційної та хімічної обстановки»;
39. Наказ МВС України від 29.11.2019 року № 1000 року
«Про затвердження Методики прогнозування наслідків
виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час
аварій на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті».

