
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ПІДРОЗДІЛІВ 

ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

Кафедра тактико-спеціальної діяльності 
 

 

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ  

з навчальної дисципліни «Цивільний захист» 

 

 

спеціальність 081 Право 

для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів 

превентивної діяльності, що навчаються на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи з навчальної дисципліни 

«Цивільний захист» для здобувачів вищої освіти 1 курсу факультету 

підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності, спеціальності 

081 "Право" / Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх 

справ, 2016. – 8 с. 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ: 

Долгополова М.М., старший викладач кафедри ТСП факультету 

підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат 

юридичних наук, доцент, полковник поліції  

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри тактико-спеціальної підготовки  

протокол від 01.08.2016, № 26 

 

 

 

  

 

Завідувач кафедри тактико-спеціальної підготовки 

полковник поліції О.Г. Комісаров 

«_____»__________ 2016 року  

 

 

 
 

 

 

 

 

© Долгополова М.М., 2016 рік 



 

1. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» 

 

ТЕМА 1. Теоретичні основи цивільного захисту 
 

Підготувати реферативні повідомлення за темами: 

1. Органи управління цивільного захисту, їх компетенція та 

повноваження. 

2. Сили цивільного захисту: склад та основні завдання. 

3. Суб’єкти забезпечення цивільного захисту. 

 

ТЕМА 2. Основні принципи та способи цивільного захисту 
 

Підготувати реферативні повідомлення за темами: 

1. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. 

2. Організація життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях. 

3. Колективні та індивідуальні засоби захисту населення. 

 

ТЕМА 3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
 

Підготувати реферативні повідомлення за темами: 

1. Прилади хімічної розвідки. 

2. Оцінка радіаційної обстановки. 

3. Організаційно-правові основи забезпечення правопорядку в умовах 

воєнного стану. 

 

ТЕМА 4. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків 

 

Підготувати реферативні повідомлення за темами: 

1. Життєзабезпечення постраждалих від надзвичайної ситуації. 

2. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. 

3. Заходи соціального захисту постраждалих від надзвичайної ситуації. 

 

2. Вимоги щодо виконання завдань 

 

2.1. Загальні положення 

Завдання для самостійної та індивідуальної роботи виконується та 

подається у вигляді письмової роботи, виконаної засобами комп’ютерної 

техніки або рукописними способом. 

При виконанні реферативного повідомлення (доповіді, есе) засобами 

комп’ютерної техніки слід дотримуватися наступних вимог щодо 

форматування тексту: шрифт Times New Roman, ромір шрифта 14, 

міжрядковий інтервал 1,5; вирівнювання тексту по ширині; розміри полів: 



ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм; абзацні відступи – 

1,25-1,5 см. 

Сторінки нумеруються наскрізно, починаючи з першої сторінки. Номер 

сторінки на першій сторінці не проставляється. Номер сторінки 

проставляється у верхньому правому куті аркуша. 

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (Додаток 1), друга – Зміст 

роботи (додаток 2). 

В рефераті (доповіді, есе)  мають висвітлюватися актуальні питання 

правового регулювання відповідних суспільних відносин, проблеми 

застосування відповідних норм права. Есе має бути виконано на основі 

творчого аналізу та узагальнення навчальної та наукової літератури. Бажаним 

є також використання судової практики або ж навчальних, наукових праць та 

інших робіт, в яких автори зосереджують увагу на проблемах 

правозастосовчої практики. Робота має завершуватися авторським висновком 

з розглянутого питання. 

Посилання на використані матеріали, цитування є суворо 

обов’язковими. Посилання оформлюються у вигляді зносок у кінці кожної 

сторінки або шляхом зазначення у квадратних дужках номеру джерела у 

загальному списку літератури та сторінок, з яких здійснюється цитування. 

Наприклад, [3, c. 115-116], 

Де: «3» - номер джерела у загальному списку літератури; «115-116» - 

номери сторінок, на яких міститься фрагмент, який цитується 

(використовується). 


