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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 3. Охорона праці та забезпечення особистої безпеки працівників 
Національної поліції при виникненні надзвичайних ситуацій природного 
походження 

Практичне заняття №1  – 2 год. 
План 

1. Дії Національної поліції при повенях та підтопленні. 

2. Дії Національної поліції при зсувах ґрунту, проваллях, землетрусі. 

3. Дії Національної поліції під час урагану та хуртовини.  
 

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

напрацьовані під час заняття. Вміти: планувати дії Національної поліції у 

надзвичайних ситуаціях природного походження; діяти у надзвичайних 

ситуаціях; визначати надзвичайну ситуацію, екстремальну ситуацію, рівень 

небезпеки; впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою підвищення 

безпеки працівників Національної поліції при надзвичайних ситуаціях; 

розробляти (використовувати) підручні матеріали як засоби захисту і 

профілактики; надавати консультативну допомогу з практичних питань дій у 

надзвичайних ситуаціях природного походження.  

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: "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 
 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Бандурка О.М. та ін. Охорона праці в діяльності ОВС України: 

Підручник. – Х.,2003. – 288 с. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Под. ред. проф. 

Э.А. Арустамова. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Издательский Дом "Дашков 

и К", 2000. — 678 с.  

3. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / С. В. Белов, 

А.В. Ильницкая, А. Ф. Козьяков и др., Под. общ. ред. С. В. Белова. — М.: 

Высш. шк., 1999. — 448 с. 

4. Касьянов М.А. Захист населення в умовах надзвичайних ситуацій 

Навчальний посібник/ М. А. Касьянов, Ю. П. Ревенко, Ю. А. Тищенко. - 2-е 

вид., перер. та доп. розрахунковими матеріалами. – Луганськ: Вид-во 

Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. , 2003. – 183 с. 

5. Мігович Г.Г. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу 

невоєнізованих формувань ЦО, робітників та службовців, працівників 

сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до 

дій у надзвичайних ситуаціях. – Київ: ЗАТ Українська технологічна група , 

2000. – 330с. 

6. Сакевич В.Ф. Організація і проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт в осередку ураження [Текст] : навч. посіб. для студ. всіх 
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спец. / В. Ф. Сакевич, М. А. Томчук ; Вінницький національний технічний ун-т. 

- Вінниця : ВНТУ, 2003. - 110 с.:  

7. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій [Текст] / 

Всеукраїнський НДІ цивільного захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру МНС. Т. 4 : 

Евакуація населення у надзвичайних ситуаціях / О. М. Євдін [та ін.] ; заг. ред. 

В. В. Могильниченко. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 288 с. 

8. Кузнецов В.Н. Социология безопасности. Учебное пособие. - М.: МГУ, 

2007. - 423 с. 

9. Биненко В.И., Храмов Г.Н., Яковлев В.В. Чрезвычайные ситуации в 

современном мире и проблемы безопасности жизнедеятельности. - СПб:. 

ИВТОБ СПбГПУ, 2004 - 400 с. 

10. Калинин М.Ю., Волчек А.А, Шведовский П.В. Чрезвычайные 

ситуации и их последствия: мониторинг, оценка, прогноз и предупреждение. – 

Минск, Изд-во Белсэнс, 2010. - 275 с. 

11. Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності людини у 

надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник. − К.: КНЕУ. – 2005г. – 286 с  

12. Юртушкин В.И. Чрезвычайные ситуации: защита населения и 

территорий. Учебное пособие. - Москва, КНОРУС, 2008. - 368 с.  

13. Воробьева Л.А. (сост.) Меры по оказанию помощи пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. – М.: ЧТИ 

ИжГТУ, 2004 г. 16 стр.  

14. Кузніченко С.О. Управління органами внутрішніх справ в особливих 

умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного 

характеру: монографія / С. О. Кузніченко. – Х.: Основа, 2001. – 152с.  

15. Безпека в надзвичайних ситуаціях [Текст]. - Техногенні надзвичайні 

ситуації. Терміни та визначення основних понять. - Вид. офіц. - Чинний від 

2008-07-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2008. - III, 17 с. 

16. Страховий фонд документації. Аварійно-рятувальні роботи. Порядок 

створення, формування, ведення та використання [Текст]. - Чинний від 2011-01-

01. - К. : Держспоживстандарт України, 2010. - IV, 15 с. 

17. Страховий фонд документації. Документація для проведення 

аварійно-рятувальних робіт. Загальні вимоги [Текст]. - Чинний від 2012-07-01. - 

К. : Держспоживстандарт України, 2011. - III, 24 с.  
 

ТЕМА 4. Охорона праці та забезпечення особистої безпеки працівників 
національної поліції при надзвичайних ситуаціях суспільно-політичного 
походження 

Практичне заняття №2  – 2 год. 
План 

1. Дії Національної поліції при виникненні групових порушень громадського 

порядку. 

2. Ускладнення криміногенної обстановки та його види. 

3. Дії Національної поліції при проведенні антитерористичних заходів. 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття. Вміти: планувати дії Національної поліції у 

надзвичайних ситуаціях суспільно-політичного походження; діяти у 

надзвичайних ситуаціях; визначити надзвичайну ситуацію, екстремальну 

ситуацію, рівень небезпеки; впроваджувати організаційні і технічні заходи з 

метою підвищення безпеки працівників Національної поліції при надзвичайних 

ситуаціях суспільно-політичного походження; розробляти (використовувати) 

підручні матеріали як засоби захисту і профілактики; надавати консультативну 

допомогу з практичних питань дій у надзвичайних ситуаціях суспільно-

політичного походження.  

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: "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 
Рекомендована література до Теми 2:  
1. Бандурка О.М. та ін. Охорона праці в діяльності ОВС України: 

Підручник. – Х.,2003. – 288 с. 

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

Підручник. – К., Л., 2003. – 408 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Под. ред. проф. 

Э.А. Арустамова. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Издательский Дом "Дашков 

и К", 2000. — 678 с.  

4. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / С. В. Белов, 

А.В. Ильницкая, А. Ф. Козьяков и др., Под. общ. ред. С. В. Белова. — М.: 

Высш. шк., 1999. — 448 с. 

5. Теленьга В.Г. Методичний посібник 'Невідкладна медична допомога 

при термінальних станах в умовах надзвичайних ситуацій. Основи реанімації'  

6. Баранник П.Д. Діяльність органів внутрішніх справ в умовах, що 

ускладнюють оперативну обстановку [Текст] : посібник / П.Д. Баранник, 

Д.Г. Заброда ; Управління МВС України в Дніпропетровській області, 

Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. - Д. : Моноліт, 2007. - 96 c.  

7. Губанов В.М., Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита от них. - М.: Дрофа, 2007. - 288 с.  

8. Дубко Ю.В. Управление органами внутренних дел в особых условиях: 

монография / [Дубко Ю.В.]; Под общ. ред. д-ра юрид. наук проф. акад. АПрН 

Украины А.М. Бандурки; МВД Украины, Нац. ун-т внутр. дел, Крим. юрид. ин-

т.- Луганск: РИО ЛАВД, 2004. – 776 с. 

9. Кузніченко С. О. Історико-теоретичні засади формування інституту 

надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні : монографія / 

С. О. Кузніченко. – К. : Прецедент, 2009. – 263 с. 
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ТЕМА 5. Охорона праці та забезпечення особистої безпеки працівників 
національної поліції при надзвичайних ситуаціях воєнного походження 

 Практичне заняття №3  – 2 год. 
План 

1. Дії Національної поліції при виникненні вторинних факторів ураження 

населення і територій. 

2. Забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції при 

застосуванні противником високоточної зброї та снайперів. 

3. Забезпечення особистої безпеки працівників Національної поліції при 

застосуванні противником нелетальних видів зброї. 
Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття. Вміти: планувати дії Національної поліції у 
надзвичайних ситуаціях; безпосередньо діяти у надзвичайних ситуаціях 
воєнного характеру; розглядати бойові дії з точки зору безпеки та надзвичайних 
ситуацій; визначити надзвичайну ситуацію, екстремальну ситуацію, рівень 
небезпеки; впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою підвищення 
безпеки працівників Національної поліції при надзвичайних ситуаціях воєнного 
характеру; розробляти (використовувати) підручні матеріали як засоби захисту 
і профілактики; надавати консультативну допомогу з практичних питань. 

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: "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 

Рекомендована література до Теми 3:  
1. Бандурка О.М. та ін. Охорона праці в діяльності ОВС України: 

Підручник. – Х.,2003. – 288 с. 

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

Підручник. – К., Л., 2003. – 408 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Под. ред. проф. 

Э.А. Арустамова. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Издательский Дом "Дашков 

и К", 2000. — 678 с.  

4. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / С. В. Белов, 

А.В. Ильницкая, А. Ф. Козьяков и др., Под. общ. ред. С. В. Белова. — М.: 

Высш. шк., 1999. — 448 с. 

5. Теленьга В.Г. Методичний посібник 'Невідкладна медична допомога 

при термінальних станах в умовах надзвичайних ситуацій. Основи реанімації'  

6. Надзвичайні ситуації воєнного часу та їх вплив на життєдіяльність 

людей [Текст] : метод. рек. до практ. заняття / уклад. О. О. Воробйов ; 

Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ, 2009. - 

20 с. 

7. Дубко Ю.В. Управление органами внутренних дел в особых условиях: 

монография / [Дубко Ю.В.]; Под общ. ред. д-ра юрид. наук проф. акад. АПрН 

Украины А.М. Бандурки; МВД Украины, Нац. ун-т внутр. дел, Крим. юрид. ин-

т.- Луганск: РИО ЛАВД, 2004. – 776 с. 

8. Кривошеєв А.М. Способи боротьби формувань Внутрішніх військ 

Міністерства внутрішніх справ з незаконними збройними формуваннями та 
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диверсійно-розвідувальними групами у спеціальних операціях в період дії 

режиму надзвичайного стану: монографія / А. М. Кривошеєв, І. П. Марчук, С. 

М. Колобилін. - 2-е вид., перероб. і допов. - Суми : Пасенко І. М., 2010. - 608 с. 
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2. Теми семінарських занять  
 

ТЕМА 2. Охорона праці та забезпечення особистої безпеки працівників 
національної поліції при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного 
характеру 

Семінарське заняття № 1 – 2 год. 
План 

1. Дії Національної поліції при пожежах (загорянні) у будівлях (спорудах). 

2. Дії Національної поліції при лісових та польових пожежах. 

3. Дії Національної поліції при радіаційних аваріях, аваріях з викидом СДОР. 

4. Дії Національної поліції при неспровокованих вибухах. 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 
пожежа, вибух, неспровокований вибух, аварія, катастрофа, евакуація, 
шкідливі наслідки.. 

Рекомендована література до Теми 1:  
1. Бандурка О.М. та ін. Охорона праці в діяльності ОВС України: 

Підручник. – Х.,2003. – 288 с. 

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

Підручник. – К., Л., 2003. – 408 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Под. ред. проф. 

Э.А. Арустамова. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Издательский Дом "Дашков 

и К", 2000. — 678 с.  

4. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / С. В. Белов, 

А.В. Ильницкая, А. Ф. Козьяков и др., Под. общ. ред. С. В. Белова. — М.: 

Высш. шк., 1999. — 448 с. 

5. Касьянов М.А. Захист населення в умовах надзвичайних ситуацій 

Навчальний посібник/ М. А. Касьянов, Ю. П. Ревенко, Ю. А. Тищенко. - 2-е 

вид., перер. та доп. розрахунковими матеріалами. – Луганськ: Вид-во 

Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля. , 2003. – 183 с. 

6. Мігович Г.Г. Курс лекцій з тематики підготовки особового складу 

невоєнізованих формувань ЦО, робітників та службовців, працівників 

сільського господарства на об’єктах економіки та непрацюючого населення до 

дій у надзвичайних ситуаціях. – Київ: ЗАТ Українська технологічна група , 

2000. – 330с. 

7. Сакевич В.Ф. Організація і проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт в осередку ураження [Текст] : навч. посіб. для студ. всіх 

спец. / В. Ф. Сакевич, М. А. Томчук ; Вінницький національний технічний ун-т. 

- Вінниця : ВНТУ, 2003. - 110 с.:  

8. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій [Текст] / 

Всеукраїнський НДІ цивільного захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру МНС. Т. 4 : 

Евакуація населення у надзвичайних ситуаціях / О. М. Євдін [та ін.] ; заг. ред. 

В. В. Могильниченко. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 288 с. 

9. Кузнецов В.Н. Социология безопасности. Учебное пособие. - М.: МГУ, 

2007. - 423 с. 
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10. Биненко В.И., Храмов Г.Н., Яковлев В.В. Чрезвычайные ситуации в 

современном мире и проблемы безопасности жизнедеятельности. - СПб:. 

ИВТОБ СПбГПУ, 2004 - 400 с. 

11. Калинин М.Ю., Волчек А.А, Шведовский П.В. Чрезвычайные 

ситуации и их последствия: мониторинг, оценка, прогноз и предупреждение. – 

Минск, Изд-во Белсэнс, 2010. - 275 с. 

12. Панкратов О.М., Міляєв О.К. Безпека життєдіяльності людини у 

надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник. − К.: КНЕУ. – 2005г. – 286 с  

13. Юртушкин В.И. Чрезвычайные ситуации: защита населения и 

территорий. Учебное пособие. - Москва, КНОРУС, 2008. - 368 с.  

14. Воробьева Л.А. (сост.) Меры по оказанию помощи пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. – М.: ЧТИ 

ИжГТУ, 2004 г. 16 с.  

15. Кузніченко С.О. Управління органами внутрішніх справ в особливих 

умовах, викликаних аномальними явищами техногенного і природного 

характеру: монографія / С. О. Кузніченко. – Х.: Основа, 2001. – 152с.  

16. Безпека в надзвичайних ситуаціях [Текст]. - Техногенні надзвичайні 

ситуації. Терміни та визначення основних понять. - Вид. офіц. - Чинний від 

2008-07-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2008. - III, 17 с. 

17. Страховий фонд документації. Аварійно-рятувальні роботи. Порядок 

створення, формування, ведення та використання [Текст]. - Чинний від 2011-01-

01. - К. : Держспоживстандарт України, 2010. - IV, 15 с. 

18. Страховий фонд документації. Документація для проведення 

аварійно-рятувальних робіт. Загальні вимоги [Текст]. - Чинний від 2012-07-01. - 

К. : Держспоживстандарт України, 2011. - III, 24 с.  
 

ТЕМА 2. ... 
Семінарське заняття № 2 – 2 год. 

План 

1. Правовий режим надзвичайного стану. 

2. Організаційно-правові основи забезпечення громадського порядку. 

3. Дії Національної поліції при ліквідації масових безпорядків. 

4. Дії Національної поліції при затриманні озброєних та особливо небезпечних 

злочинців. 
Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

спеціальна операція, оперативні плани, оперативний штаб, масові заходи, 
тероризм.. 

Рекомендована література до Теми 2:  
1. Бандурка О.М. та ін. Охорона праці в діяльності ОВС України: 

Підручник. – Х.,2003. – 288 с. 

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

Підручник. – К., Л., 2003. – 408 с. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Учебник / Под. ред. проф. 

Э.А. Арустамова. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Издательский Дом "Дашков 

и К", 2000. — 678 с.  
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4. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов / С. В. Белов, 

А.В. Ильницкая, А. Ф. Козьяков и др., Под. общ. ред. С. В. Белова. — М.: 

Высш. шк., 1999. — 448 с. 

5. Теленьга В.Г. Методичний посібник 'Невідкладна медична допомога 

при термінальних станах в умовах надзвичайних ситуацій. Основи реанімації'  

6. Баранник П.Д. Діяльність органів внутрішніх справ в умовах, що 

ускладнюють оперативну обстановку [Текст] : посібник / П.Д. Баранник, 

Д.Г. Заброда ; Управління МВС України в Дніпропетровській області, 

Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. - Д. : Моноліт, 2007. - 96 c.  

7. Губанов В.М., Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита от них. - М.: Дрофа, 2007. - 288 с.  

8. Дубко Ю.В. Управление органами внутренних дел в особых условиях: 

монография / [Дубко Ю.В.]; Под общ. ред. д-ра юрид. наук проф. акад. АПрН 

Украины А.М. Бандурки; МВД Украины, Нац. ун-т внутр. дел, Крим. юрид. ин-

т.- Луганск: РИО ЛАВД, 2004. – 776 с. 

9. Кузніченко С. О. Історико-теоретичні засади формування інституту 

надзвичайних адміністративно-правових режимів в Україні : монографія / 

С. О. Кузніченко. – К. : Прецедент, 2009. – 263 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на практичних (семінарських) заняттях 

(розробляються кафедрою індивідуально під конкретну навчальну дисципліну, 

з урахуванням загальних критеріїв, визначених Положенням про організацію 

освітнього процесу у Дніпропетровському державному університеті 

внутрішніх справ, затвердженим наказом ДДУВС від 22.02.2016 № 73) 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння обирати безпечні режими 
службової діяльності та виконання оперативно-службових і службово-бойових завдань 
при надзвичайних ситуаціях та за надзвичайних умов; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність щодо формування 
оптимальних методик (алгоритмів) виконання визначених оперативно-службових та 
службово-бойових завдань за особливих умов (у тому числі – при проведенні 
спеціальних операцій) та при надзвичайних ситуаціях. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства з питань 
профілактики травмування, загибелі працівників Національної поліції під час 
виконання службових обов’язків у повсякденності та при надзвичайних ситуаціях. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння обирати безпечні режими 
службової діяльності та виконання оперативно-службових і службово-бойових завдань 
при надзвичайних ситуаціях та за надзвичайних умов; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність щодо формування оптимальних методик 
(алгоритмів) виконання визначених оперативно-службових та службово-бойових 
завдань за особливих умов (у тому числі – при проведенні спеціальних операцій) та 
при надзвичайних ситуаціях. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства з питань профілактики травмування, 
загибелі працівників Національної поліції під час виконання службових обов’язків у 
повсякденності та при надзвичайних ситуаціях. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння обирати безпечні режими службової діяльності та виконання оперативно-
службових і службово-бойових завдань при надзвичайних ситуаціях та за 
надзвичайних умов мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння обирати безпечні режими 
службової діяльності та виконання оперативно-службових і службово-бойових завдань 
при надзвичайних ситуаціях та за надзвичайних умов сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань, 
профілактики травмування, загибелі працівників Національної поліції під час 
виконання службових обов’язків у повсякденності та при надзвичайних ситуаціях. 

0 Відсутність на занятті 

 


