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Вступ 

 

Програму навчальної дисципліни «Цивільний захист та охорона праці» 

складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

для студентів спеціальності 242 «Туризм» ступінь «магістр» на основі Типової 

навчальної програми нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» для 

вищих навчальних закладів, затвердженої Заступником Міністра освіти і науки, 

молоді та спорту України 18.03.2011 р., та Типової навчальної програми 

нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих навчальних закладів, 

затвердженої Заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту України 

31.03.2011 р., що розроблені відповідно до спільного наказу Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій 

та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та 

Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 

гірничого нагляду від 21.10.2010 року № 969/922/216 «Про організацію та 

вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за № 1057/18352. 

Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Цивільний захист та 

охорона праці» визначений з урахуванням державних вимог і становить 90 

академічних годин (3,0 кредити EСTS). 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної 

підготовки. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна програма дисципліни «Цивільний 

захист та охорона праці» розроблена з урахуванням того, що студенти на 

освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення 

нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», а 

також окремі питання безпеки праці в дисциплінах професійного спрямування. 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни є формування у студентів здатності творчо 

мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати 

продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням 

особливостей майбутньої професійної діяльності випускників та досягнень 

науково-технічного прогресу, а також формування у майбутніх фахівців 

усвідомлення необхідності та компетенцій (здатностей) вирішувати типові 

завдання з усіх напрямків професійної діяльності на первинних посадах з 

обов’язковим дотриманням вимог безпеки і стандартів з охорони праці, 

використанням останніх досягнень науково-технічного прогресу та 

міжнародного досвіду збереження життя, здоров’я і працездатності підлеглих 

працівників і третіх осіб. 

Завдання вивчення дисципліни передбачає: 

 засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з 

прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня 

ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, 

захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах 

НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків; 

 забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності 

працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через 

ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у 

посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. 

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Цивільний захист та 

охорона праці» магістри у відповідному напрямку підготовки, повинні бути 

здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та ОП і 

володіти наступними головними професійними компетенціями для 

забезпечення реалізації вказаних завдань: 
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 проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку 

НС та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на ОГ 

відповідно до своїх професійних обов’язків; 

 обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки 

обстановки в зоні НС, розрахунку параметрів уражаючих чинників джерел НС, 

що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу 

сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС; 

 розуміння, розробка і впровадження превентивних та оперативних 

(аварійних) заходів цивільного захисту; 

 інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління 

безпекою у НС; 

 забезпечення якісного навчання працівників ОГ з питань ЦЗ, надання 

допомоги та консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних 

питань захисту у НС; 

 оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і 

виникнення НС за встановленими критеріями та показниками. 

 впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення 

безпеки праці; 

 здатність та готовність до врахування положень законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та 

управлінських функцій; 

 здатність до організації діяльності виробничого колективу з 

обов’язковим урахуванням вимог охорони праці; 

 управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на виробництві; 

 впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і 

повноважень з охорони праці у виробничому колективі. 

 надання допомоги та консультації працівників з практичних питань 

безпеки праці; 
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 готовність контролювати виконання вимог охорони праці  в 

організації. 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Навчальна дисципліна складається з двох модулів: 

модуль 1 – Цивільний захист; 

модуль 2 – Охорона праці. 

Рекомендований розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за 

видами занять наведений в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Рекомендований розподіл навчального часу 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр 

Форма навчання денна 

Семестр 9 

Кількість годин, всього 90 

Лекції, годин 20 

Практичні заняття, годин 16 

Самостійна робота студентів (СРС), годин 54 

Розрахунково-графічна робота (РГР), семестр 9 

Підсумкова модульна робота (ПМР – 2), семестр 9 

Підсумковий контроль екзамен 

 

Зміст навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Цивільний захист 

Загальна підготовка 

Тема 1. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС. 

Зміст теми. НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. 

Галузевий моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері відповідальності 
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центральних органів виконавчої влади. Найменування та визначення основних 

показників джерел природних НС та номенклатура, позначення, розмірність і 

порядок визначення параметрів уражаючих чинників джерел техногенних НС, 

які контролюються і підлягають прогнозуванню. 

Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і 

системами захисту та ліквідації НС, стану впровадження превентивних заходів 

щодо зменшення їхніх масштабів. Мережа спостереження і лабораторного 

контролю. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, збирання, 

оброблення, передавання та збереження моніторингової інформації. 

Методичні положення ідентифікації та паспортизації об’єктів 

господарювання щодо визначення потенційної небезпеки. Визначення та аналіз 

небезпек, пов’язаних з порушенням умов безпечної експлуатації ОГ. Виявлення 

небезпечних речовин та критичних умов їх прояву.  

Методи розв’язання типових завдань щодо ідентифікації потенційно-

небезпечних об’єктів (ПНО). 

Основні етапи аналізу  НС та прогнозування їхніх наслідків. Опис явищ, 

що прогнозуються, перелік вихідних даних. Способи виявлення потенційно-

небезпечних зон з імовірними джерелами НС. Зонування територій за ступенем 

небезпеки.  

 

Тема 2. Планування заходів з питань цивільного захисту 

Зміст теми. Структурно-функціональна модель протидії НС 

(попереджувальна, компенсаційна, комплексна тощо). Загальні принципи 

превентивного та оперативного (аварійного) планування заходів щодо 

зниження ризиків і зменшення масштабів НС. Вимоги до складу, змісту та 

форми плануючої документації.  

Методика розроблення планів з попередження НС. Комплекс 

організаційних та інженерно-технічних заходів щодо запобігання та мінімізації 

наслідків НС природного характеру.  
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Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації 

аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом'якшення їхніх наслідків. Вимоги до 

складання та змісту аналітичної і оперативної частини плану локалізації і 

ліквідації аварійних ситуацій.  

Методика планування заходів із фізичного, функціонального, та 

комбінованого захисту персоналу, а також ліквідації наслідків НС, на основі 

прогнозу варіантів (сценаріїв) розвитку обстановки, аналізу власних та ресурсів 

третіх сторін щодо реагування на НС та ліквідації їхніх наслідків з урахуванням 

режиму функціонування системи. 

Нормативно-методичні документи із створення і управління діяльністю 

спеціалізованих служб та (або) функціональних підсистем Єдиної державної 

системи цивільного захисту в залежності від профільного напряму ВНЗ.  

Плануючі документи з теоретичного і практичного навчання персоналу 

ОГ до дій у НС, організація і проведення спеціальних об’єктових навчань, 

тренувань з відпрацювання заходів за планами реагування на НС, локалізації та 

ліквідації аварій. 

 

Тема 3. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і 

пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГ. 

Зміст теми. Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. 

Характеристика ступенів руйнування. Методи розрахунку характеристик зон 

ураження (радіусів зон руйнувань) при вибухах конденсованих речовин, 

газоповітряних, паливно-повітряних сумішей у відкритому та замкнутому 

просторі. Оцінка стійкості роботи ОГ внаслідок вибуху газоповітряної суміші. 

Визначення категорій приміщень, будинків і споруд за вибухопожежною 

та пожежною небезпекою. Визначення ступеню їхньої вогнестійкості. Оцінка 

масштабу і характеру (виду) пожежі, прогнозування її розвитку, швидкості та 

напрямку поширення , площі зон задимлення і часу зберігання диму. 

Противибуховий та протипожежний захист ОГ, основні заходи захисту від 

техногенних вибухів та пожеж. Засоби усунення пожеж: стаціонарні, ручні та 
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пересувні. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації. Планування дій 

персоналу підприємств та організацій при пожежах. Методика розрахунку 

необхідного часу на евакуацію людей із приміщень різного призначення, у яких 

виникає пожежа 

Розв’язування типових завдань з противибухового та протипожежного 

захисту: 

оцінки інженерної та пожежної обстановки в зонах ураження, що 

створюються під час техногенних вибухів; 

протипожежний захист будівель і споруд та заходи і способи його 

досягнення; 

загальні розрахунки пожежної небезпеки приміщень та їхнього захисту за 

допомогою автоматичних пристроїв пожежогасіння. 

 

Тема 4. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах 

радіоактивного, хімічного і біологічного зараження 

Зміст теми. Характеристики зон радіоактивного, хімічного та 

біологічного зараження. Визначення параметрів зон забруднення 

радіоактивними (РР) та небезпечними хімічними речовинами (НХР) під час 

аварійного прогнозування можливої обстановки за відповідними таблицями 

(класу стійкості атмосфери, напряму розповсюдження хмари, потужності рівня 

радіації, доз опромінення людей, приведеної величини часу початку і 

тривалості опромінення, довжини та ширини зон забруднення (для РР) та площі 

зони, глибини, часу підходу хмари забрудненого повітря до ОГ (для НХР), 

тривалості дії ураження РР, НХР. Розрахунок масштабів хімічного забруднення 

при довгостроковому прогнозуванні за еквівалентними значеннями небезпечно 

хімічних речовин в первинній і вторинній хмарі. Методика розрахунку зон 

проведення загальної та часткової негайної евакуації на ранній фазі розвитку 

радіаційної аварії; 

Порядок нанесення зон радіоактивного та хімічного забруднення на 

картографічну схему (план, карту).  
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Розв’язування типових завдань з оцінки радіаційної та хімічної 

обстановки. 

Превентивні заходи щодо зниження масштабів радіаційного та хімічного 

впливу на ОГ та АТО. Визначення комплексу заходів захисту персоналу і 

матеріальних цінностей ОГ та АТО у разі виникнення аварії на радіаційно чи 

хімічно небезпечному об’єкті. Протирадіаційний захист (термінові, невідкладні, 

довгострокові контрзаходи) в умовах радіаційної аварії, критерії для прийняття 

рішення щодо їхнього запровадження. Типові режими радіаційного захисту і 

функціонування ОГ в умовах радіоактивного забруднення місцевості. 

Планування заходів із запобігання поширенню інфекційних захворювань 

з первинного осередку. 

Розрахунок сил і засобів з: 

 укриття виробничого персоналу в захисних спорудах, визначення 

коефіцієнту їхнього захисту від дії проникної радіації: 

 організації спостережень та дозиметричного контролю; 

 проведення робіт з дезактивації ОГ та АТО; 

 організації санітарного обслуговування людей та знезаражування 

одягу і техніки: 

 обмеження зони хімічного забруднення створенням рідинних завіс; 

 розведення розливу водою; 

 локалізації розливу твердими сипучими матеріалами. 

 

Тема 5. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних 

наслідків НС 

Зміст теми. Характеристика зон небезпечних геологічних процесів і явищ. 

Визначення показників, що характеризують ушкодження будівель, споруд та 

обсяги завалів у зонах НС, спричинених природними чинниками фізичного 

походження. Інженерна підготовка зсувних та зсувонебезпечних територій. 

Характеристика зон затоплень, які виникають під час руйнування 

підпірних споруд (греблі) водосховищ. Визначення параметрів, характеру руху 
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хвилі прориву при повному руйнуванні підпірних споруд водосховища. 

Розрахунок хвилі прориву при частковому руйнуванні греблі. Порядок 

нанесення на карту ділянки затоплення місцевості. 

Розв’язання типових завдань з оцінки обстановки при затопленнях. 

Заходи з мінімізації небезпечних наслідків, які запроваджуються завчасно 

та у разі загрози затоплення. Заходи щодо захисту населення при 

катастрофічних затопленнях.  

Розрахунок сил і засобів при затопленні (підтопленні) населених пунктів. 

Порядок розрахунку збитків за типами НС. Розрахунок загального обсягу 

збитків. Методика оцінки збитків від наслідків НС за основними його видами.  

Відповідно до профілю підготовки ВНЗ розрахунок збитків від: 

 втрати життя та здоров’я населення; 

 руйнування та пошкодження основних фондів виробничого 

призначення; 

 вилучення або порушення сільськогосподарських угідь; 

 втрат тваринництва; 

 втрати деревини та інших лісових ресурсів; 

 рибного господарства; 

 знищення або погіршення якості рекреаційних зон; 

 забруднення атмосферного повітря; 

 забруднення поверхневих і підземних вод та джерел, внутрішніх 

морських вод і територіального моря. 

 

Профільна підготовка 

Гуманітарний профіль 

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного 

захисту 

Зміст теми. Інформування населення про наявність загрози або 

виникнення НС, правил поведінки та способів дій в цих умовах. Завдання 

психологічного захисту. Виявлення за допомогою психологічних та соціальних 
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методів та нейтралізація чинників, що сприяють виникненню соціально-

психологічної напруги. Своєчасне визначення контингенту постраждалих та 

розв’язання соціальних потреб. Недопущення паніки та недобросовісного 

розподілу допомоги. Організація діяльності, спрямованої на допомогу дітям, 

людям похилого віку. 

Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок НС. 

Профілактика гострих панічних реакцій, психогенних нервово-психічних 

порушень. Принципи та методи психологічної допомоги при 

посттравматичному стресі. Технології профілактики посттравматичних 

стресових розладів. 

Оцінка життєво важливих потреб населення у НС. Норми та обґрунтовані 

нормативи першочергового життєзабезпечення населення у НС. 

а) Додатково для педагогічних спеціальностей: 

особливості навчання дітей з питань особистої безпеки, основ цивільного 

захисту та стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення НС. 

Практичне закріплення знань, отриманих дітьми протягом навчального року 

щодо дій у НС, в ході «Дня цивільної оборони» та «Тижня безпеки дитини 

дошкільного віку». Методика планування, підготовки та проведення цих 

навчально-практичних заходів з цивільного захисту. 

б) Додатково для інших спеціальностей: 

гуманітарна допомога у випадках НС. Форми організації гуманітарної 

допомоги. Послуги і матеріальні ресурси в рамках гуманітарної допомоги, що 

надаються у вигляді благодійності. 

Планування і реалізація заходів щодо запобігання та мінімізації втрат на 

об'єктах, які становлять національне культурне надбання. 

 

Тема 7. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту 

Зміст теми. Культура безпеки, як структурна компонента базової 

культури особистості і невід’ємна складова професійної культури кожного 

майбутнього фахівця. Оволодіння системою наукових знань, гуманістичних 
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ідеалів, цінностей, переконань і способів діяльності у НС. Формування нового 

мислення, цілісного знання, практичного вміння, необхідного для прийняття 

обґрунтованих рішень у сфері цивільного захисту. 

Структура впливу параметрів людського фактору (стрес, недостатній 

рівень знань, інформації, помилкові дії тощо) на управління безпекою у НС. 

Природа людських помилок. Обробка інформації людиною. Визначення 

особистих показників особи, яка приймає управлінські рішення у сфері 

цивільного захисту, на основі систем психологічного тестування. Методики 

визначення показників інтелекту, стилю керівництва, комунікабельності, 

ступеню готовності до ризику. 

Методики аналізу і врахування людського фактору. Аналіз надійності 

роботи персоналу за допомогою побудови дерева помилок. 

Розв’язання типових завдань з розрахунку імовірності помилки 

персоналу. 

 

Економічний профіль 

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивільного 

захисту 

Зміст теми. Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, 

відшкодування збитків постраждалим. Страховий механізм відшкодування 

збитків від НС. Порядок надання фінансової допомоги та схема опрацювання 

звернень щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. 

Поняття державного резерву, його склад, призначення. Єдина система 

державного резерву України. Бюджетні та позабюджетні джерела формування 

резервного фонду. Утримання і розвиток системи державного резерву. 

Фінансування операцій, пов'язаних з накопиченням (приростом), поновленням 

матеріальних цінностей державного резерву. Норми резервування та 

фінансування системи державного резерву на випадок НС. 



14 
 

Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, 

регіонального та місцевого резерву. Порядок підготовки матеріалів, на підставі 

яких надається експертний висновок щодо рівня НС. 

Забезпечення цільових видів страхування. Порядок створення страхових і 

резервних фондів, запасів матеріальних засобів, а також незнижуваних ресурсів 

продуктів харчування та непродовольчих товарів першочергового вжитку, 

необхідних для реагування на надзвичайні ситуації. 

Координація організації торгівлі продуктами харчування і товарами 

першочергового вжитку для постраждалого населення.  

 

Тема 7. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту 

Зміст теми. Економіка катастроф. Ранжування регіонів за ступенем 

потреби в інвестиційних ресурсах на запобігання та ліквідацію наслідків НС. 

Домінантні показники під час вибору регіону інвестування. 

Структура бізнес-плану інвестиційного проекту. Основні положення 

пропонованого проекту. Аналіз соціально-економічного стану та потенційних 

небезпек техногенного та природного характеру регіону (підприємства). 

Необхідність розробки програми. Сутність пропонованого проекту, план 

науково-дослідних робіт та реалізації програми. Організаційний план. План 

здійснення маркетингових досліджень. Фінансовий план. Цикл інвестиційного 

проекту, його фази та стадії.  

Вибір ефективного заходу (проекту) за сукупністю економічних та 

екологічних показників. Економічний ефект від застосування заходів захисту 

населенні і територій від НС та його розрахунок. Визначення та розрахунок 

терміну окупності проекту. 

 

Модуль 2. Охорона праці 

Тема 8. Міжнародні норми в галузі охорони праці 



15 
 

Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне 

партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення 

охорони праці. Соціальний діалог в Європейському Союзі. 

Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. 

Визначення та основні принципи соціальної відповідальності. Міжнародні 

норми соціальної відповідальності. Стандарт SA 8000 «Соціальна 

відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній 

відповідальності». Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі 

соціальної відповідальності. 

Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці – 

частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова 

директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки 

та гігієни праці працівників». 

Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації 

МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці. 

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки 

співробітництва. Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація охорони 

здоров’я. Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна організація праці. 

Європейський Союз. Співдружність незалежних держав. 

 

Тема 9. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці 

в галузі 

Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. 

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці. Галузеві 

програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі. 

 

Тема 10. Система управління охороною праці в організації 
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Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління 

охороною праці (СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в 

організації. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів. 

Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт 

OHSAS 18001:2007. Політика в галузі охорони праці. Планування. 

Впровадження і функціонування СУОП. Перевірки і коригувальні дії. Аналіз 

з боку керівництва. 

Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці 

керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій 

забезпечення безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП. 

Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану 

охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. 

Облік і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації 

аварійних ситуацій й аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та 

оперативна частини Плану. 

Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні 

складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні 

особливості. 

Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи 

функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ. 

Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та 

основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та 

органів місцевого самоврядування. 

 

Тема 11. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування 

нещасних випадків. 

Загальні положення та визначення. Мета та завдання розслідування 

нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних 

випадків. Обставини, за яких Праводиться розслідування.  

Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом. 
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Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних 

захворювань і отруєнь на виробництві. Розслідування нещасних випадків. 

Спеціальне розслідування нещасних випадків. Розслідування професійних 

захворювань. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні 

документи. 

Розслідування та облік аварій. Розслідування інцидентів та 

невідповідностей. 

Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого 

характеру. 

Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та 

інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Основні причини 

виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем 

тяжкості. Методи дослідження виробничого травматизму. 

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму 

та професійної захворюваності в галузі. 

 

Тема 12. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної 

діяльності 

Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності 

чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового 

процесу. Загальні вимоги безпеки в галузі. Вимоги безпеки під час експлуатації 

основного технологічного обладнання, при підготовці сировини та при 

виробництві продукції. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та 

утримання робочих місць. Забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних 

приладів, автоматизованих систем управління, сигналізації та зв'язку. 

Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони. Вимоги 

до засобів індивідуального захисту.  

Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі. 

Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. Утримання 

території підприємств галузі. Особливості охорони праці при ремонтних 
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роботах, під час вантажно-розвантажувальних робіт. Вимоги безпеки праці під 

час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря. 

Вимоги до працівників певних категорій і порядок допуску їх до роботи. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі. Шкідливі хімічні 

речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук, 

ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони. 

Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. 

Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна 

напруженість, монотонність праці. 

 

Тема 13. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях 

Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових 

досліджень. 

Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі 

охорони праці. Наукова база охорони праці. Національний науково-дослідний 

інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні 

інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці 

галузевих науково-дослідних інститутів. Кафедри охорони праці та інші 

підрозділи вищих навчальних закладів. 

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого 

середовища. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми. 

Аналіз професійного та виробничого ризиків. Аналіз, прогнозування, 

профілактика травматизму та професійної захворюваності. Мета і методи 

аналізу. Використання статистичної звітності і актів розслідування нещасних 

випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти 

та тяжкості травматизму. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, 

обліку, аналізу та дослідження травматизму. 

 

Тема 14. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах 
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Класи виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній 

небезпеці. Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів.  

Протипожежні перешкоди. Забезпечення безпечної евакуації персоналу. 

Пожежна безпека технологічного устаткування, електрообладнання, систем 

опалення, вентиляції. Державний пожежний нагляд. Пожежна профілактика 

при проектуванні і експлуатації промислових об’єктів, будинків, споруд, 

технологічного обладнання.  

Пожежна сигналізація і зв'язок. Засоби гасіння пожеж. Протипожежне 

водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння. Автоматичні засоби 

пожежогасіння на об'єктах галузі. 

 

Тема 15. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони 

праці 

Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

Держгірпромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб 

Держгірпромнагляду. Перелік питань для здійснення планових заходів 

державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці. 

Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні 

параметри проведення наглядових заходів. 

 

Тема 16. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві 

Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види 

страхування. 

Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик 

і страховий випадок. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. 

Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Страхові експерти з охорони 

праці, їх функції і повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних 

послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду. Страхові 
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тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від 

нещасних випадків. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. 

Права та обов’язки роботодавця як страхувальника. 

 

Індивідуальні семестрові завдання 

 

З метою поглиблення вивчення дисципліни «Цивільний захист та охорона 

праці» та набуття вмінь і навичок для самостійних кваліфікованих розрахунків, 

аналізу та висновків у процесі вивчення дисципліни, студенти денної форми 

навчання виконують розрахунково-графічну роботу (РГР). 

Організація і порядок виконання РГР, тематика та вихідні дані 

визначаються відповідними методичними вказівками і завданнями до 

виконання робіт студентів. 

 

Рекомендована тематика практичних занять 

 

Метою практичних занять є поглиблення знань і набуття умінь 

проведення відповідних розрахунків, створення алгоритмів, розробки і 

документування процедур і функцій управління під час вибору оптимальних 

рішень з цивільного захисту та охорони праці у процесі професійної діяльності. 

Тематика практичних занять визначається фаховою спрямованістю за 

відповідною спеціальністю магістрів та наводиться у робочій навчальній 

програмі дисципліни «Цивільний захист та охорона праці». 

 

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Цивільний захист та 

охорона праці» 

 

Оцінка якості засвоєння навчальної дисципліни «Цивільний захист 

Охорона праці» включає поточний контроль успішності, виконання РГР, 

модульний контроль та складання підсумкового екзамену. 
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Для поточного та модульного контролю засвоєння студентами 

навчального матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і самостійної 

роботи, передбачено проведення модульних контрольних робіт, порядок 

проведення та зміст яких наводяться в робочих навчальних програмах з 

урахуванням наявних засобів діагностики. 

Для атестації студентів на відповідність їхніх знань з цивільного захисту 

та охорони праці вимогам, викладеним в цій навчальній програмі, в робочих 

навчальних програмах дисципліни «Цивільний захист та охорона праці» та у 

відповідних освітньо-професійних програмах за спеціальностями у вищих 

навчальних закладах створюються фонди засобів педагогічної діагностики, які 

включають типові завдання, модульні контрольні роботи, тести тощо. Вони 

повинні забезпечувати об’єктивну оцінку знань, умінь та рівнів набутих 

компетенцій з цивільного захисту та охорони праці. 

Успішність засвоєння дисципліни повинна визначатися за допомогою 

рейтингової системи оцінювання.  

Підсумкова оцінка якості засвоєння навчальної програми визначається 

результатами підсумкового екзамену, порядок проведення якого визначається 

робочою навчальною програмою. 

 

Умови реалізації навчальної програми 

 

Всі види занять нормативної дисципліни «Цивільний захист та охорона 

праці» повинні відбуватися у спеціально обладнаних аудиторіях і навчальних 

лабораторіях з використанням засобів захисту, приладів, устаткування, 

електрифікованих стендів та іншого спеціального майна. Теоретичні заняття – у 

складі навчальних груп. При проведенні практичних і лабораторних занять 

навчальні груп поділяються на підгрупи. 

При проведенні практичних занять створюється інтерактивне 

середовище, яке сприятиме розвитку у студентів творчого мислення, уміння 

вирішувати певні завдання на тлі навчальної обстановки, виробленню 
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практичних навиків з підвищення спроможності сталого функціонування ОГ у 

НС, реалізації аварійно-рятувальних, відновлювальних та інших невідкладних 

робіт під час ліквідації наслідків НС. У процесі вивчення курсу студенти 

виковують розрахунково-графічну роботу. 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

самостійно розробляє та затверджує навчальні плани та робочі навчальні 

програми дисципліни «Цивільний захист та охорона праці», методичне 

забезпечення окремих аудиторних занять та самостійної роботи студентів. 

Окремі заходи з вивчення питань основ безпечної життєдіяльності та охорони 

праці повинні передбачатися також в програмах навчальних практик та 

науково-дослідної роботи, підсумкової державної атестації у відповідності до 

спільного наказу МОН, МНС та Держгірпромнагдяду від 21.10.2010 р.  

№ 969/922/216. 
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Навчально-методичне забезпечення дисципліни 

 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти 

 

1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996. 

2. ДСТУ Б А.2.2-7:2010. Проектування. Розділ інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації 

об'єктів. Київ. – Мінрегіонбуд. України, -2010.  

3. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон 

України від 14 січня 1998 р. – К., 1998. 

4. Про охорону здоров'я: Закон України. – К., 1992. 

5. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 

населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27.  

6. ДБН-97 Державні будівельні норми України Київ. Держ. 

Стандарт.1999р.  

7. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях”. Київ. Держ. 

Стандарт.1999р.  

8. Закон України “ Про державний матеріальний резерв” від 24.01.97 № 

51/97-ВР (Із зм. і доп., внесеними Законами України від 18.11.97 № 642/97-ВР, 

від 16.07.99 №988-XIV,від 11.05.00 №1709-III, від 16.02.98 №174).  

9. Закон України “ Про правовий режим воєнного стану”. – К.Урядовий 

кур’єр, 14.06.2000.-№107.  

10. Закон України “ Про захист людини від інфекційних хвороб”. – К. 

06.04.2000. №1645-III.  

11. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації”. – 

К.13.07.2000.-№1908- III.  

12. Закон України “ Про об’єкти підвищеної небезпеки”.  – К.18.01.2001.-

№2245- III.  



24 
 

13. Закон України "Про охорону атмосферного повітря". – К.: Відомості 

Верховної Ради України, 1992. – № 50.– Ст. 678.  

14. Закон України “ Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 

13.07.00. №08-III.  

15. Закон України "Про охорону навколишнього природного 

середовища". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 546.  

16. Закон України "Про правовий режим території, що зазнала 

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". – К.: 

Відомості Верховної Ради України, 1991. – № 16. – Ст. 198; 1992.,  № 13. – Ст. 

177. 

17. Закон України "Про тваринний світ". – К.: Відомості Верховної Ради 

України, 1993. – № 18. – Ст. 191. 

18. Закон України "Про екологічну експертизу". – К.: Відомості 

Верховної Ради України, 1995. – № 8. – Ст. 54. 

19. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - 

К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-№107. 

20. Постанова КМ України “ Про Державну комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” від 16.02.98 №174 (Із зм. і доп., 

внесеними постановами КМ України від 24.09.99 №1763, від 21.10.99 №43. 

21. Постанова КМ України “ Про порядок формування розміщення та 

проведення операцій з матеріальними цінностями Державного резерву” від 

08.10.97року №1129. 

22. Постанова КМ України “ Про номенклатуру та обсягів продукції 

Державного матеріального резерву” від 07.08.98 року №1245-46. 

23. Постанова КМ України “ Про розбронювання матеріальних цінностей 

мобілізаційного резерву та створення запасів матеріально-технічних ресурсів 

для виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій” від 15.04.97 року №338-027. 
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24. Постанова КМ України “ Про затвердження особливостей формування 

та проведення операцій з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву” 

від 29.01.98 року №100-03. 

25. Постанова КМ України “Про затвердження Положення про 

організацію оповіщення і звя’зку у надзвичайних ситуаціях” від 15.02.99 №2. 

26. Постанова КМ України “ Про Основні засади створення в Україні 

підсистеми рятування і ліквідації небезпечних забруднень на воді єдиної 

державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації 

техногенного характеру” від 5.10.98 №1599. 

27. Постанова кабміну України ” Про єдину державну систему 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 

характеру” К.03.08.1998.-№1198. 

28. Указ Президента України “ Про систему реагування на надзвичайні 

ситуації на водних об’єктах” від 15.06.01 №436/2001. 

 

29. Закон України «Про охорону праці».  

30. Кодекс законів про працю України.  

31. Закон України «Основи законодавства України про охорону 

здоров’я». 

32. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 

безпеку». 

33. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування».  

34. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності». 
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РЕЦЕНЗІЯ 

на навчальну програму з навчальної дисципліни «Цивільний захист та 

охорона праці» для студентів спеціальностей 081 «Право» ступінь 

«магістр» і 242 «Туризм» ступінь «магістр» 

 

Навчальна програма з навчальної дисципліни «Цивільний захист та 

охорона праці», яка представлена на рецензію, призначена для підготовки 

студентів спеціальностей 081 «Право» ступінь «магістр» і 242 «Туризм» 

ступінь «магістр» Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі». Вона представлена на 33 сторінках і має всі 

складові елементи типових навчальних програм.  

Навчальна програма з дисципліни «Цивільний захист та охорона праці» 

розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному 

рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативних дисциплін «Безпека 

життєдіяльності», «Основи охорони праці», а також окремі питання безпеки 

праці в дисциплінах професійного спрямування. 

Навчальна дисципліна «Цивільний захист та охорона праці» поділена на 

два модулі: модуль 1 – «Цивільний захист» і модуль 2 – «Охорона праці». 

Розподіл навчального часу на вивчення дисципліни за видами занять 

передбачає вивчення дисципліни в 9 семестрі з загальною кількістю годин – 90, 

з яких 20 годин лекцій, 16 годин практичних та 54 години на самостійне 

вивчення. Розподіл годин між модулями «Цивільний захист» та «Охорона 

праці» здійснений порівно: по 10 годин лекцій, 8 годин практичних і 27 годин 

самостійної роботи. Після вивчення кожного модулю заплановано підсумкові 

модульні роботи. Навчальною програмою також передбачено виконання 

студентами розрахунково-графічної роботи (РГР) та по завершенню вивчення 

дисципліни проходження підсумкового контролю у вигляді екзамену.  

Викладання дисципліни за розробленою навчальною програмою 

дозволить досягти її мети, а саме: формування у студентів здатності творчо 
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мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати 

продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням 

особливостей майбутньої професійної діяльності випускників та досягнень 

науково-технічного прогресу, а також формування у майбутніх фахівців 

усвідомлення необхідності та компетенцій (здатностей) вирішувати типові 

завдання з усіх напрямків професійної діяльності на первинних посадах з 

обов’язковим дотриманням вимог безпеки і стандартів з охорони праці, 

використанням останніх досягнень науково-технічного прогресу та 

міжнародного досвіду збереження життя, здоров’я і працездатності підлеглих 

працівників і третіх осіб. 

Представлена навчальна програма з дисципліни «Цивільний захист та 

охорона праці» відповідає вимогам до навчальних програм, враховує 

особливості спеціальностей і може бути рекомендована для впровадження в 

навчальний процес по підготовці студентів спеціальностей 081 «Право» ступінь 

«магістр» і 242 «Туризм» ступінь «магістр». 

Рецензію розглянуто та затверджено на засіданні кафедри виробничо-

інформаційних технологій та БЖД Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка, протокол №_ від __ __________2016 р. 

 

 

Доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри виробничо-

інформаційних технологій та БЖД 

Полтавського національного 

педагогічного 

університету імені В.Г.Короленка   

 

А.Ю. Цина  
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РЕЦЕНЗІЯ 

на навчальну програму з навчальної дисципліни «Цивільний захист та 

охорона праці» для студентів спеціальностей 081 «Право» ступінь 

«магістр» і 242 «Туризм» ступінь «магістр» 

 

Представлена на рецензію навчальна програма призначена для підготовки 

студентів спеціальностей 081 «Право» ступінь «магістр» і 242 «Туризм» 

ступінь «магістр» Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», викладена на 33 сторінках і має всі складові 

типових навчальних програм. Навчальна програма розроблена з урахуванням 

того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли 

головні положення нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності», 

«Основи охорони праці», а також окремі питання безпеки праці в дисциплінах 

професійного спрямування. 

Навчальна дисципліна «Цивільний захист та охорона праці» об’єднує два 

модулі («Цивільний захист» і «Охорона праці») в 9 семестрі із загальною 

кількістю годин – 90, з яких 20 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 54 

години на самостійне вивчення. По вивченню кожного модулю заплановано 

проведення підсумкової модульної роботи. Навчальною програмою 

передбачено виконання студентами розрахунково-графічної роботи (РГР). По 

завершенню вивчення дисципліни студенти складають екзамен.  

Вивчення дисципліни «Цивільний захист та охорона праці» передбачає 

вивчення семи тем з «Цивільного захист», зміст яких враховує профіль, за яким 

навчаються студенти, та дев’яти тем з «Охорони праці»: тема 1. Моніторинг 

небезпек, що можуть спричинити НС; тема 2. Планування заходів з питань 

цивільного захисту; тема 3. Методи розрахунку зон ураження від техногенних 

вибухів і пожеж та противибуховий і протипожежний захист ОГ; тема 4. 

Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах 

радіоактивного, хімічного і біологічного зараження; тема 5. Оцінка інженерної 
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обстановки та соціально-економічних наслідків НС; тема 6. Забезпечення 

заходів і дій в межах єдиної системи цивільного захисту; тема 7. Спеціальна 

функція у сфері цивільного захисту; тема 8. Міжнародні норми в галузі охорони 

праці; тема 9. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці 

в галузі; тема 10. Система управління охороною праці в організації; тема 11. 

Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних 

випадків; тема 12. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної 

діяльності; тема 13. Актуальні проблеми охорони праці в наукових 

дослідженнях; тема 14. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих 

об’єктах; тема 15. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони 

праці; тема 16. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві. 

Представлена навчальна програма з дисципліни «Цивільний захист та 

охорона праці» відповідає вимогам до навчальних програм, враховує 

особливості спеціальностей і може бути рекомендована для впровадження в 

навчальний процес по підготовці студентів спеціальностей 081 «Право» ступінь 

«магістр» і 242 «Туризм» ступінь «магістр». 

Рецензію розглянуто та затверджено на засіданні кафедри організації і 

технології будівництва та охорони праці Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка, 

 протокол №_ від __ __________2016 р. 
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