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1. Теми практичних занять  
 

 

ТЕМА 8. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Єдина державна система цивільного захисту та її складові. 

2. Укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту та 

евакуаційні заходи. 

3. Інженерний захист територій, радіаційний і хімічний захист. 

4. Медичний, біологічний і психологічний захист населення. 

5. Ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: засвоєти поняття надзвичайної ситуації, 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, проведення евакуації, 

визначення, зони можливого ураження, життєзабезпечення населення, 

ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. 

 

Рекомендована література до Теми 8:  

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 

28 червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141; 

2. Закон України «Про охорону праці» // Відомості Верховної Ради 

України, 1992, № 49, ст. 668. 

3. Кодекс Цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради 

України, 2013, № 34-35, ст. 458. 

4. "Про організацію навчання курсантів та слухачів навчальних 

закладів МВС України захисту і діям у надзвичайних ситуаціях 

техногенного та природного характеру": Вказівка МВС України від 

25.04.2012 № 6302/Чн. 

5. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони 

праці: Підручник. – К., 2009. – 408 с. 

6. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці: Навчальний посібник. 

– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с. 

7. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх 

справ: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 

8. Костроміна О.Г. Теоретичні основи охорони праці в правоохоронній 

галузі // Вісник Запорізького юридичного інституту. – № 2. – 2009. - 

С. 43-47. 

9. Костроміна О.Г. Система державного управління охороною праці в 

Україні: сучасний стан та шляхи її вдосконалення / О.Г. Комісаров, 

О.Г. Костроміна // Малий і середній бізнес: право, держава, 

економіка. – 2014. - №4. – С.77-82. 
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10. Основи охорони праці: Підручник / За ред. К.Н. Ткачука і 

М.О. Халімовського. – К.: Основа, 2006. – 448 c. 

 

 

 

ТЕМА 9. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків 

 

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Організація робіт з реагування на надзвичайні ситуації. 

2. Координації дій органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, органів управління та сил цивільного захисту, а також 

організованого та планового виконання комплексу заходів та робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

3. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. 

4. Соціальний захист постраждалих. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: продемонструвати знання дій суб’єктів 

забезпечення цивільного захисту, що здійснюються відповідно до планів 

реагування на надзвичайні ситуації, уточнених в умовах конкретного виду та 

рівня надзвичайної ситуації, і полягають в організації робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, припинення дії або впливу небезпечних 

факторів, викликаних нею, рятування населення і майна, локалізації зони 

надзвичайної ситуації, а також ліквідації або мінімізації її наслідків, які 

становлять загрозу життю або здоров’ю населення, заподіяння шкоди території, 

навколишньому природному середовищу або майну. 

 

Рекомендована література до Теми 9:  

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141; 

2. Закон України «Про охорону праці» // Відомості Верховної Ради України, 

1992, № 49, ст. 668. 

3. Кодекс Цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради України, 

2013, № 34-35, ст. 458. 

4. "Про організацію навчання курсантів та слухачів навчальних закладів МВС 

України захисту і діям у надзвичайних ситуаціях техногенного та 

природного характеру": Вказівка МВС України від 25.04.2012 № 6302/Чн. 

5. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: 

Підручник. – К., 2009. – 408 с. 

6. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці: Навчальний посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 280 с. 

7. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх справ: 

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 

8. Костроміна О.Г. Теоретичні основи охорони праці в правоохоронній галузі 
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// Вісник Запорізького юридичного інституту. – № 2. – 2009. - С. 43-47. 

9. Костроміна О.Г. Система державного управління охороною праці в 

Україні: сучасний стан та шляхи її вдосконалення / О.Г. Комісаров, 

О.Г. Костроміна // Малий і середній бізнес: право, держава, економіка. – 

2014. - №4. – С.77-82. 

10. Основи охорони праці: Підручник / За ред. К.Н. Ткачука і 

М.О. Халімовського. – К.: Основа, 2006. – 448 c. 
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2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО УМОВИ ПРАЦІ 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Основні фактори виробничого середовища, що визначають та 

формують умови праці на виробництві. 

2. Освітлення виробничих приміщень. 

3. Вібрація, ультразвук та інфразвук. 

4. Виробничий шум. 

5. Загальна характеристика електромагнітних випромінювань. 

6. Інфрачервоне, ультрафіолетове, лазерне та іонізуюче випромінювання. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

безпека праці, виробнича санітарія, вентиляція природна та штучна, вібраційна 

хвороба, віброізоляція, гігієна праці, індивідуальні особливості людини, 

мікроклімат, норми санітарні, освітленість, професійні захворювання, пил, 

робоче місце, санітарний нагляд, стандарти безпеки праці, умови праці, 

фізіологія праці, шум, шкідливі речовини. 

 

Рекомендована література до Теми 2:  

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141; 

2. Закон України «Про охорону праці» // Відомості Верховної Ради 

України, 1992, № 49, ст. 668. 

3. Кодекс Цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради 

України, 2013, № 34-35, ст. 458. 

4. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони 

праці: Підручник. – К., 2009. – 408 с. 

5. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці: Навчальний посібник. – 

К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с. 

6. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх 

справ: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 

7. Костроміна О.Г. Теоретичні основи охорони праці в правоохоронній 

галузі // Вісник Запорізького юридичного інституту. – № 2. – 2009. - С. 

43-47. 

8. Костроміна О.Г. Система державного управління охороною праці в 

Україні: сучасний стан та шляхи її вдосконалення / О.Г. Комісаров, 

О.Г. Костроміна // Малий і середній бізнес: право, держава, економіка. 

– 2014. - №4. – С.77-82. 

9. Основи охорони праці: Підручник / За ред. К.Н. Ткачука і 

М.О. Халімовського. – К.: Основа, 2006. – 448 c. 
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ТЕМА 3. Навчання працівників з питань охорони праці 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1. Навчання  з питань охорони праці та перевірка знань посадових осіб та 

спеціалістів. 

2. Інструктажі з питань охорони праці: їх мета та види. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розрізняти різні види інструктажів з питань 

охорони праці, проведення інструктажів з питань охорони праці, організація 

заходів щодо недопущення нещасних випадків. 

  

Рекомендована література до Теми 3:  

1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141; 

2. Закон України «Про охорону праці» із змінами // Відомості Верховної 

Ради України, 2015, № 21, ст. 133. 

3. Кодекс Цивільного захисту України із змінами // Відомості Верховної 

Ради України, 2015, № 14, ст. 96. 

4. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх 

справ: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 

5. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: підручник / В.Ц. Жидецький. – 

4-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2010. – 375 с. 

6. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: 

Підручник. - 5-е видання/ За ред. М.П. Гандзюка. – К.: Каравелла, 2010. - 384 с. 

 

 

 

ТЕМА 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

 

План 

1. Основні поняття та визначення пожежної безпеки. 

2. Характерні причини виникнення пожеж і пожежонебезпечні 

властивості речовин. 

3. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. 

4. Призначення та завдання пожежної охорони. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

пожежна безпека, пожежна безпека об'єкта, пожежна охорона, пожежа, 

пожежонебезпечна зона, горіння, горючі речовини, система пожежного захисту. 
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Рекомендована література до Теми 4:  

1. Закон України «Про охорону праці» // Відомості Верховної Ради 

України, 1992, № 49, ст. 668. 

2. Кодекс Цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради 

України, 2013, № 34-35, ст. 458. 

3. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони 

праці: Підручник. – К., 2009. – 408 с. 

4. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці: Навчальний посібник. – 

К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с. 

5. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх 

справ: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 

6. Костроміна О.Г. Теоретичні основи охорони праці в правоохоронній 

галузі // Вісник Запорізького юридичного інституту. – № 2. – 2009. - С. 

43-47. 

7. Костроміна О.Г. Система державного управління охороною праці в 

Україні: сучасний стан та шляхи її вдосконалення / О.Г. Комісаров, 

О.Г. Костроміна // Малий і середній бізнес: право, держава, економіка. 

– 2014. - №4. – С.77-82. 

8. Основи охорони праці: Підручник / За ред. К.Н. Ткачука і 

М.О. Халімовського. – К.: Основа, 2006. – 448 c. 

 

 

ТЕМА 5. Основи вибухобезпеки 
 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Основні поняття вибухобезпеки. 

2. Небезпечні фактори вибуху та захист від них. 

3. Попередження вибухів. 

4. Дії працівників Національної поліції при отриманні повідомлення 

про знаходження вибухонебезпечних предметів або речовин. 

5. Локалізація наслідків вибухів. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: розрізняти на практиці основні положення, 

поняття та визначення вибухобезпеки, небезпечні фактори вибуху, основними 

способами захисту від вибухів, пожежонебезпечними властивостями речовин, 

технічними та організаційними противибуховими заходами. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 

1. Закон України «Про охорону праці» із змінами // Відомості 

Верховної Ради України, 2015, № 21, ст. 133. 

2. Кодекс Цивільного захисту України із змінами // Відомості 

Верховної Ради України, 2015, № 14, ст. 96. 
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3. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони 

праці: Підручник. – К., 2009. – 408 с. 

4. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці: Навчальний посібник. 

– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с. 

5. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх 

справ: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 

6. Костроміна О.Г. Теоретичні основи охорони праці в 

правоохоронній галузі // Вісник Запорізького юридичного інституту. – № 

2. – 2009. - С. 43-47. 

7.  Костроміна О.Г. Система державного управління охороною праці в 

Україні: сучасний стан та шляхи її вдосконалення / О.Г. Комісаров, 

О.Г. Костроміна // Малий і середній бізнес: право, держава, економіка. – 

2014. - №4. – С.77-82. 

 

 

ТЕМА 7. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА СПОСОБИ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ 

 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 

План 

1. Визначення, причини виникнення та класифікація надзвичайних 

ситуацій. 

2. Основні принципи та способи цивільного захисту. 

3. Оповіщення та інформування суб’єктів забезпечення цивільного 

захисту. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

надзвичайна ситуація, види надзвичайних ситуацій, захист населення, засоби 

захисту, життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях, суб’єкти 

забезпечення цивільного захисту оповіщення, оповіщення, інформування. 
 

Рекомендована література до Теми 7:  

1. Закон України «Про охорону праці» // Відомості Верховної Ради 

України, 1992, № 49, ст. 668. 

2. Кодекс Цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради 

України, 2013, № 34-35, ст. 458. 

3. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони 

праці: Підручник. – К., 2009. – 408 с. 

4. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці: Навчальний посібник. – 

К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с. 

5. Грибан В.Г., Негодченко О.В. Охорона праці в органах внутрішніх 

справ: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 

6. Костроміна О.Г. Теоретичні основи охорони праці в правоохоронній 

галузі // Вісник Запорізького юридичного інституту. – № 2. – 2009. - С. 

43-47. 
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7. Костроміна О.Г. Система державного управління охороною праці в 

Україні: сучасний стан та шляхи її вдосконалення / О.Г. Комісаров, 

О.Г. Костроміна // Малий і середній бізнес: право, держава, економіка. 

– 2014. - №4. – С.77-82. 

8. Основи охорони праці: Підручник / За ред. К.Н. Ткачука і 

М.О. Халімовського. – К.: Основа, 2006. – 448 c. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Здобувачів вищої освіти на практичних (семінарських) заняттях 

  
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання 

необхідних законів і нормативних матеріалів, що стосуються охорони 

праці в Україні, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на 

них посиланням під час розкриття питань, які того потребують; здатність 

здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та 

самостійно робити логічні висновки й узагальнення щодо термінів та 

понять з охорони праці; демонстрація здатності висловлення та 

аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на 

питання пов′язані з основами охорони праці; виявлення творчих 

здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-

програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури 

4 

Викладення теоретичних положень з навчальної дисципліни «Основи 

охорони праці, охорона праці в галузі, пожежної безпеки та цивільної 

оборони (цивільного захисту)»; знання необхідних законів і нормативних 

матеріалів з питань охони праці, пожежної безпеки та цивільного 

захисту; користування понятійним апаратом з навчальної дисципліни 

«Основи охорони праці, охорона праці в галузі, пожежної безпеки та 

цивільної оборони (цивільного захисту)» з певною кількістю значних 

помилок; вірне застосування навичок і прийомів під час виконання 

практичних завдань; логічність і послідовність викладення матеріалу; 

орієнтація в основній літературі. 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять з питань охорони праці, 

пожежної безпеки та цивільного захисту, припущені суттєві неточності; 

невірне тлумачення норм законіву та неповне використання цих 

норм під час відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання 

практичного завдання; порушено логіку відповіді та висновків під час 

відповіді на конкретне питання 

2 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві 

неточності; відсутнє тлумачення норм закону та невірне використання 

цих норм під час відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання 

практичного завдання; 

відсутня логіка під час відповіді та висновків під час відповіді на 

конкретне питання; виконання завдань відповідає мінімальним 

критеріям знань з навчальної дисципліни. 
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1 

Питання не розкриті; практичне завдання не розв’язано; твердження, 

зазначені у відповіді не аргументовані; висновки, зроблені під час 

відповіді, не відповідають правильним або не зроблені; характер 

відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, 

неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді, 

тому не відповіла на нього по суті.. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


