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1. Теми практичних занять 
 

ТЕМА 1.  Теоретичні основи цивільного захисту 
 Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План 
1. Загальні положення цивільного захисту України. 

2. Склад та основні завдання сил цивільного захисту. 

3. Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту. 
 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 
напрацьовані під час: застосовувати нормативно-правову базу 
функціонування державної системи цивільного захисту України та 
розмежовувати компетенцію підрозділів та служб цієї сфери. Крім того, 
магістри набувають певного теоретичного досвіду з основних питань 
цивільного захисту та цивільної оборони, що в подальшій практичній 
діяльності надасть можливості для виконання завдань та розв’язання задач і 
проблем професійного рівня. На підставі опанованого матеріалу щодо прав та 
обов’язків громадян у сфері цивільного захисту з’являються навички та 
уміння інтелектуально-творчого та практичного направлення на основі 
майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів 
режиму функціонування ЄДСЦЗ (єдина державна система цивільного захисту).  

 
Рекомендована література до Теми 1:  

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

2013, № 34-35, ст. 458. 

2. Кодекс Цивільного захисту України із змінами // Відомості Верховної Ради 

України, 2015, № 14, ст. 96. 

3. Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки 

України від 06.04.2011 № 408/2011 із змінами від 06.12.2012 № 685/2012. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/408/2011. 

4. Агєєв Є. Я. Основи охорони праці: навч.-метод. посіб. / Є.Я. Агєєв. – Львів: 

Новий Світ - 2011. – 404 с. 

5. 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. 

6. Грибан В.Г. Охорона праці: навч. посіб. / В.Г. Грибан, О.В. Негодченко. – 2-

ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 280 с.  

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

Підручник. – К., 2009. – 408 с. 

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

Центр учбової літератури, 2009. – 280 с. 

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

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 
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ТЕМА 2. Основні принципи та способи цивільного захисту 

 

Практичне заняття №2 – 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. 

 

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

напрацьовані під час: виокремлювати причини виникнення та класифікувати 

надзвичайні ситуації (на підставі статистичних даних) та застосовувати 

нормативно-правову базу для вироблення практикуму подолання та 

недопущення трагічних наслідків та значної шкоди. Крім того, магістри 

набувають певного теоретичного досвіду з основних питань захисту 

населення, засобів захисту, життєзабезпечення населення в надзвичайних 

ситуаціях, що в подальшій практичній діяльності надасть можливості для 

виконання завдань та розв’язання задач і проблем професійного рівня. На 

підставі опанованого матеріалу щодо оповіщення, інформування населення в 

разі надзвичайних ситуацій з’являються навички та уміння інтелектуально-

творчого та практичного направлення на основі майстерності з 

використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів режиму 

функціонування ЄДСЦЗ (єдина державна система цивільного захисту). 

 

Рекомендована література: 

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

2013, № 34-35, ст. 458. 

2. Кодекс Цивільного захисту України із змінами // Відомості Верховної Ради 

України, 2015, № 14, ст. 96. 

3. Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки 

України від 06.04.2011 № 408/2011 із змінами від 06.12.2012 № 685/2012. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/408/2011. 

4. Агєєв Є. Я. Основи охорони праці: навч.-метод. посіб. / Є.Я. Агєєв. – Львів: 

Новий Світ - 2011. – 404 с. 

5. 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. 

6. Грибан В.Г. Охорона праці: навч. посіб. / В.Г. Грибан, О.В. Негодченко. – 2-

ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 280 с.  

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

Підручник. – К., 2009. – 408 с. 

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

Центр учбової літератури, 2009. – 280 с. 

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

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 
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ТЕМА 3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

1. Запобігання виникненню НС. 

2. Організація життєзабезпечення населення в НС. 

3. Ліквідація наслідків НС. 

 

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

напрацьовані під час: організовувати та корегувати життєзабезпечення 

населення в разі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та застосовувати 

нормативно-правову базу для вироблення практикуму подолання та 

недопущення трагічних наслідків та значної шкоди. Крім того, магістри 

набувають певного теоретичного досвіду з основних питань захисту 

населення, засобів захисту, життєзабезпечення населення в надзвичайних 

ситуаціях, що в подальшій практичній діяльності надасть можливості для 

виконання завдань та розв’язання задач і проблем професійного рівня. На 

підставі опанованого матеріалу щодо евакуації, оповіщення, інформування 

населення в разі надзвичайних ситуацій з’являються навички та уміння 

інтелектуально-творчого та практичного направлення на основі 

майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів 

режиму функціонування ЄДСЦЗ (єдина державна система цивільного захисту). 

 

Рекомендована література: 

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

2013, № 34-35, ст. 458. 

2. Кодекс Цивільного захисту України із змінами // Відомості Верховної Ради 

України, 2015, № 14, ст. 96. 

3. Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки 

України від 06.04.2011 № 408/2011 із змінами від 06.12.2012 № 685/2012. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/408/2011. 

4. Агєєв Є. Я. Основи охорони праці: навч.-метод. посіб. / Є.Я. Агєєв. – Львів: 

Новий Світ - 2011. – 404 с. 

5. 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. 

6. Грибан В.Г. Охорона праці: навч. посіб. / В.Г. Грибан, О.В. Негодченко. – 2-

ге вид. – К.: ЦУЛ, 2011. – 280 с.  

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

Підручник. – К., 2009. – 408 с. 

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

Центр учбової літератури, 2009. – 280 с. 

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

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 336 с. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на практичних заняттях 
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 

 

 


