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ЛЕКЦІЯ 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» 

Місце проведення:                 аудиторія за розкладом занять 

Час:                                          2 акад. години. 

Матеріальне забезпечення:   методична розробка, проекційні пристрої, література. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих 

навчальних закладів, затверджена заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту України 

31.03.2011р.  

2. Закон України “Про цивільну оборону України”. – К.Голос України, 06.03.1993.(додаток – 

24.03.1999р). 

3. Закон України “ Про об’єкти підвищеної небезпеки”.  – К.18.01.2001.-№2245- III. 

4. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості 

Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 546.  

5. 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. 

6. Закон України "Про тваринний світ". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1993. – № 18. – 

Ст. 191. 

7. Закон України "Про екологічну експертизу". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1995. – 

№ 8. – Ст. 54. 

8. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-

№107. 

9. Закон України “ Про аварійно – рятувальні служби”. - К.Урядовий кур’єр, 14.12.1999. - №1281. 

10. Закон України “ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру”. - К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. - №149. 

11. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., 

Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с. 

 

Цілі лекції: 

1. Навчальна – ознайомлення студентів з дисципліною «Цивільний захист», порядком її вивчення, 

формами звітності.  

2. Розвиваюча – роз’яснення студентам актуальності дисципліни, орієнтування їх на придбання 

відповідних знань та вмінь. 

3. Виховна – становлення державного підходу до навчання, формування високих моральних 

якостей студентів. 

 

Загальні методичні вказівки: 

- записати тему лекції, викласти її мету і план; 

- перевірити наявність студентів на лекції; 

- перевірити якість конспектування матеріалу; 

- підтримувати належний порядок в аудиторії. 

 

План заняття та розподіл часу: 
ВСТУП………………………………………………………………………………………..5 хв 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

1. Ознайомлення з основами дисципліни…………………………………………………40 хв. 

2. Структура курсу та вимоги для його успішного засвоєння……………………..……40 хв 

ЗАКЛЮЧЕННЯ……………………………………………………………………..………..5 хв 

 

 

 

 



ЛЕКЦІЯ 

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ 

Місце проведення:                 аудиторія за розкладом занять 

Час:                                          2 акад. години. 

Матеріальне забезпечення:   методична розробка, проекційні пристрої, література. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих 

навчальних закладів, затверджена заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту 

України 31.03.2011р.  

2. Закон України “Про цивільну оборону України”. – К.Голос України, 06.03.1993.(додаток – 

24.03.1999р). 

3. Закон України “ Про об’єкти підвищеної небезпеки”.  – К.18.01.2001.-№2245- III. 

4. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості 

Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 546.  

5. 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. 

6. Закон України "Про тваринний світ". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1993. – № 18. – 

Ст. 191. 

7. Закон України "Про екологічну експертизу". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1995. – 

№ 8. – Ст. 54. 

8. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-

№107. 

9. Закон України “ Про аварійно – рятувальні служби”. - К.Урядовий кур’єр, 14.12.1999. - №1281. 

10. Закон України “ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру”. - К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. - №149. 

11. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., 

Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с. 

 

Цілі лекції: 

1. Навчальна – ознайомлення студентів з єдиною державною системою цивільного захисту 

України, з правовими засадами її діяльності.  

2. Розвиваюча – роз’яснення студентам основних положень регламентуючих документів у галузі 

цивільного захисту. 

3. Виховна – становлення державного підходу до навчання, формування високих моральних 

якостей студентів. 

 

Загальні методичні вказівки: 

- записати тему лекції, викласти її мету і план; 

- перевірити наявність студентів на лекції; 

- перевірити якість конспектування матеріалу; 

- підтримувати належний порядок в аудиторії. 

 

План заняття та розподіл часу: 
ВСТУП………………………………………………………………………………………………..5 хв 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

1. Історія розвитку й етапи формування системи цивільного захисту………………………….20 хв 

2. Історія розвитку системи цивільного захисту в Україні………………………………………20 хв 

3. Терміни «Цивільна оборона» і «Цивільний захист»…………………..………………………20 хв 

4. Роль, місце і завдання цивільного захисту  в структурі заходів щодо забезпечення 

життєдіяльності населення України…………………………………………………………….20 хв 

ЗАКЛЮЧЕННЯ……………………………………………………………………………………….5 хв 

 



ЛЕКЦІЯ 

СТІЙКІСТЬ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Місце проведення:                 аудиторія за розкладом занять 

Час:                                          2 акад. години. 

Матеріальне забезпечення:   методична розробка, проекційні пристрої, література. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих 

навчальних закладів, затверджена заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту 

України 31.03.2011р.  

2. Закон України “Про цивільну оборону України”. – К.Голос України, 06.03.1993.(додаток – 

24.03.1999р). 

3. Закон України “ Про об’єкти підвищеної небезпеки”.  – К.18.01.2001.-№2245- III. 

4. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища". – К.: Відомості 

Верховної Ради України, 1991. – № 41. – Ст. 546.  

5. 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. 

6. Закон України "Про тваринний світ". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1993. – № 18. – 

Ст. 191. 

7. Закон України "Про екологічну експертизу". – К.: Відомості Верховної Ради України, 1995. – 

№ 8. – Ст. 54. 

8. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - К.Урядовий кур’єр, 14.06.2000.-

№107. 

9. Закон України “ Про аварійно – рятувальні служби”. - К.Урядовий кур’єр, 14.12.1999. - №1281. 

10. Закон України “ Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру”. - К.Урядовий кур’єр, 16.09.2000. - №149. 

11. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., 

Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с. 

 

Цілі лекції: 

1. Навчальна – ознайомлення студентів з надзвичайними ситуаціями та їх класифікацією, засобами 

захисту від уражаючих факторів НС.  

2. Розвиваюча – роз’яснення студентам основних положень регламентуючих документів у галузі 

цивільного захисту. 

3. Виховна – становлення державного підходу до навчання, формування високих моральних 

якостей студентів. 

 

Загальні методичні вказівки: 

- записати тему лекції, викласти її мету і план; 

- перевірити наявність студентів на лекції; 

- перевірити якість конспектування матеріалу; 

- підтримувати належний порядок в аудиторії. 

 

План заняття та розподіл часу: 
ВСТУП………………………………………………………………………………………………..5 хв 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

1. Поняття про стійкість роботи підприємств у надзвичайних ситуаціях………………………10 хв 

2. Вимоги до планування і забудови міст та розміщенню об’єктів на їх території……………10 хв 

3. Вимоги до будівництва об’єктів і спорудження комунально-енергетичних мереж………...20 хв 

4. Підвищення стійкості роботи підприємств…………………………………………………….20 хв 

5. Оцінка стійкості роботи підприємства в надзвичайних ситуаціях……………………………20 хв 

ЗАКЛЮЧЕННЯ……………………………………………………………………………………….5 хв 

 



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ БЕЗПЕЧНОЇ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ З БУДІВЕЛЬ. ВИДАЧА 

ЗАВДАННЯ НА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНУ РОБОТУ 

Місце проведення:                 аудиторія за розкладом занять 

Час:                                          2 акад. години. 

Матеріальне забезпечення:   методична розробка, проекційні пристрої, література. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих 

навчальних закладів, затверджена заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту 

України 31.03.2011р.  

2. ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва 

3. ДБН В.2.2-3-97. Будинки і споруди. Будинки і споруди закладів освіти. 

4. ДБН В.2.2-9-2009 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення 

5. ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я  

6. ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення 

7. ДБН В.2.2-20:2008. Будинки і споруди. Готелі. 

8. ДБН В.2.2-25:2009. Будинки і споруди.  Підприємства харчування. 

9. ДБН В.2.2-28:2010 Будинки адміністративного та побутового призначення 

10. НАПБ А.01.001-04 Правила пожежної безпеки в Україні. 

11. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цивільний 

захист» (для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей) / Укл.: Адаменко М.І., 

Доронін Є.В., Квітковський Ю.В. –Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2012. – 72 с. 

12. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., 

Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с. 

 

Цілі заняття: 

1. Навчальна – ознайомлення студентів з поняттям про шляхи евакуації, з елементами 

евакуаційних шляхів та правилами їх улаштування, видати індивідуальні завдання на виконання 

розрахунково-графічної роботи.  

2. Розвиваюча – роз’яснення студентам методики розрахунку необхідного часу евакуації людей з 

приміщення під час пожежі, порядку користування відповідними нормативними документами 

щодо улаштування шляхів евакуації 

3. Виховна – становлення державного підходу до навчання, формування високих моральних 

якостей студентів. 

 

Загальні методичні вказівки: 

- записати тему заняття, викласти його мету і план; 

- перевірити наявність студентів на занятті; 

- перевірити якість конспектування матеріалу; 

- підтримувати належний порядок в аудиторії. 

 

План заняття та розподіл часу: 
ВСТУП………………………………………………………………………………………………..5 хв 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

1. Шляхи евакуації та їх улаштування, нормативні вимоги до шляхів евакуації………………20 хв 

2. Методика розрахунку необхідного часу евакуації при пожежі………………………………40 хв 

3. Хід виконання розрахунково-графічної роботи, видача завдання……………………………20 хв 

ЗАКЛЮЧЕННЯ……………………………………………………………………………………….5 хв 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

УРАЖАЮЧІ ФАКТОРИ ТЕХНОГЕННИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Місце проведення:                 аудиторія за розкладом занять 

Час:                                          2 акад. години. 

Матеріальне забезпечення:   методична розробка, проекційні пристрої, література. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих 

навчальних закладів, затверджена заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту 

України 31.03.2011р.  

2. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., 

Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с. 

 

Цілі заняття: 

1. Навчальна – ознайомлення студентів з основними уражаючими факторами техногенних 

надзвичайних ситуацій.  

2. Розвиваюча – роз’яснення студентам методики розрахунку параметрів уражаючих факторів 

техногенних надзвичайних ситуацій 

3. Виховна – становлення державного підходу до навчання, формування високих моральних 

якостей студентів. 

 

Загальні методичні вказівки: 

- записати тему заняття, викласти його мету і план; 

- перевірити наявність студентів на занятті; 

- перевірити якість конспектування матеріалу; 

- підтримувати належний порядок в аудиторії. 

 

План заняття та розподіл часу: 
ВСТУП………………………………………………………………………………………………..5 хв 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

1. Поняття про вибух, уражаючі фактори вибуху, розрахунок параметрів вибуху……………40 хв 

2. Викиди отруйних речовин, визначення параметрів викидів………………………………….40 хв 

ЗАКЛЮЧЕННЯ……………………………………………………………………………………….5 хв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

УРАЖАЮЧІ ФАКТОРИ ПРИРОДНИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

Місце проведення:                 аудиторія за розкладом занять 

Час:                                          2 акад. години. 

Матеріальне забезпечення:   методична розробка, проекційні пристрої, література. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих 

навчальних закладів, затверджена заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту 

України 31.03.2011р.  

2. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., 

Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с. 

 

Цілі заняття: 

1. Навчальна – ознайомлення студентів з основними уражаючими факторами природних 

надзвичайних ситуацій.  

2. Розвиваюча – роз’яснення студентам методики розрахунку параметрів уражаючих факторів 

природних надзвичайних ситуацій 

3. Виховна – становлення державного підходу до навчання, формування високих моральних 

якостей студентів. 

 

Загальні методичні вказівки: 

- записати тему заняття, викласти його мету і план; 

- перевірити наявність студентів на занятті; 

- перевірити якість конспектування матеріалу; 

- підтримувати належний порядок в аудиторії. 

 

План заняття та розподіл часу: 
ВСТУП………………………………………………………………………………………………..5 хв 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

1. Поняття про землетрус, розрахунок параметрів землетрусу…………………………………40 хв 

2. Повені, затори та зажори, захист від повеней………………………………………………….40 хв 

ЗАКЛЮЧЕННЯ……………………………………………………………………………………….5 хв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЗБИТКІВ ВІД НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

ТЕХНОГЕННОГО І ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

Місце проведення:                 аудиторія за розкладом занять 

Час:                                          2 акад. години. 

Матеріальне забезпечення:   методична розробка, проекційні пристрої, література. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1.Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих навчальних 

закладів, затверджена заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту України 

31.03.2011р.  

2.Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., 

Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с. 

 

Цілі заняття: 

1. Навчальна – ознайомлення студентів з основними вимогами керівних документів з питань 

оцінки збитків від НС техногенного та природного характеру. 

2. Розвиваюча – роз’яснення студентам методики розрахунку параметрів оцінки збитків від 

надзвичайних ситуацій 

3. Виховна – становлення державного підходу до навчання, формування високих моральних 

якостей студентів. Привити практичні навички з розв’язання задач щодо оцінки збитків від НС. 

 

Загальні методичні вказівки: 

- записати тему заняття, викласти його мету і план; 

- перевірити наявність студентів на занятті; 

- перевірити якість конспектування матеріалу; 

- підтримувати належний порядок в аудиторії. 

 

План заняття та розподіл часу: 
ВСТУП………………………………………………………………………………………………..5 хв 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

1. Методика оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру …………………………………………………………………………………………40 хв 

2. Приклад застосування ''Методики оцінки збитків від надзвичайних ситуацій природного і 

техногенного характеру (Розв’язання практичних задач)……………………………………..40 хв 

ЗАКЛЮЧЕННЯ……………………………………………………………………………………….5 хв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОСТРАЖДАЛИХ 

Місце проведення:                 аудиторія за розкладом занять 

Час:                                          2 акад. години. 

Матеріальне забезпечення:   методична розробка, проекційні пристрої, література. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих 

навчальних закладів, затверджена заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту 

України 31.03.2011р.  

2. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., 

Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с. 

 

Цілі заняття: 

1. Навчальна – ознайомлення студентів з основними принципами реабілітації людини, яка 

постраждала від НС. 

2. Розвиваюча – поглибити знання студентів щодо реакцій людини на негативні фактори 

3. Виховна – становлення державного підходу до навчання, формування високих моральних 

якостей студентів. 

 

Загальні методичні вказівки: 

- записати тему заняття, викласти його мету і план; 

- перевірити наявність студентів на занятті; 

- перевірити якість конспектування матеріалу; 

- підтримувати належний порядок в аудиторії. 

 

План заняття та розподіл часу: 
ВСТУП………………………………………………………………………………………………..5 хв 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

1. Адаптація як процес ……………………………………………………………………………40 хв 

2. Реабілітація та її стадії…………………………………………………………………………..40 хв 

ЗАКЛЮЧЕННЯ……………………………………………………………………………………….5 хв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ. СИСТЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ОПОВІЩЕННЯ. 

Місце проведення:                 аудиторія за розкладом занять 

Час:                                          2 акад. години. 

Матеріальне забезпечення:   методична розробка, проекційні пристрої, література. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих 

навчальних закладів, затверджена заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту 

України 31.03.2011р.  

2. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., 

Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с. 

 

Цілі заняття: 

1. Навчальна – закріплення знань студентів щодо викладеного теоретичного матеріалу, 

напрацювання вмінь оцінювати ефективність при обґрунтуванні заходів щодо удосконалення 

заходів безпеки. 

2. Розвиваюча – роз’яснення студентам ролі і місця підрозділів МНС України в забезпеченні 

безпеки населення та територій під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру. Надати навички використання нормативної і науково–технічної літератури. 

3. Виховна – становлення державного підходу до навчання, формування високих моральних 

якостей студентів. 

 

Загальні методичні вказівки: 

- записати тему заняття, викласти його мету і план; 

- перевірити наявність студентів на занятті; 

- перевірити якість конспектування матеріалу; 

- підтримувати належний порядок в аудиторії. 

 

План заняття та розподіл часу: 
ВСТУП………………………………………………………………………………………………..5 хв 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

1. Опитування студентів……………………………………………………………………………20 хв 

2. Розгляд питань, що виносяться на заняття ……………………………………………………60 хв 

ЗАКЛЮЧЕННЯ……………………………………………………………………………………….5 хв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 

АВАРІЇ ТА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ. ПОТЕНЦІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНІ ОБ’ЄКТИ ТА ПЛАНИ 

ЛОКАЛІЗАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. 

Місце проведення:                 аудиторія за розкладом занять 

Час:                                          2 акад. години. 

Матеріальне забезпечення:   методична розробка, проекційні пристрої, література. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих 

навчальних закладів, затверджена заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту 

України 31.03.2011р.  

2. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., 

Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с. 

 

Цілі заняття: 

1. Навчальна – закріплення знань студентів щодо викладеного теоретичного матеріалу, 

напрацювання вмінь оцінювати ефективність при обґрунтуванні заходів щодо удосконалення 

заходів безпеки. 

2. Розвиваюча – роз’яснення студентам ролі і місця підрозділів МНС України в забезпеченні 

безпеки населення та територій під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру. Надати навички використання нормативної і науково–технічної літератури. 

3. Виховна – становлення державного підходу до навчання, формування високих моральних 

якостей студентів. 

 

Загальні методичні вказівки: 

- записати тему заняття, викласти його мету і план; 

- перевірити наявність студентів на занятті; 

- перевірити якість конспектування матеріалу; 

- підтримувати належний порядок в аудиторії. 

 

План заняття та розподіл часу: 
ВСТУП………………………………………………………………………………………………..5 хв 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

1. Опитування студентів……………………………………………………………………………20 хв 

2. Розгляд питань, що виносяться на заняття ……………………………………………………60 хв 

ЗАКЛЮЧЕННЯ……………………………………………………………………………………….5 хв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

Місце проведення:                 аудиторія за розкладом занять 

Час:                                          2 акад. години. 

Матеріальне забезпечення:   варіанти завдань. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для вищих 

навчальних закладів, затверджена заступником міністра освіти і науки, молоді та спорту 

України 31.03.2011р.  

2. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., 

Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 223 с. 

 

Цілі заняття: 

1. Навчальна – перевірка знань студентів з дисципліни.  

2. Розвиваюча – роз’яснення студентам їх можливих помилок, сприяння їх успішній підготовці до 

заліку 

3. Виховна – становлення державного підходу до навчання, формування високих моральних 

якостей студентів. 

 

Загальні методичні вказівки: 

- записати тему заняття, викласти його мету і план; 

- перевірити наявність студентів на занятті; 

- перевірити якість конспектування матеріалу; 

- підтримувати належний порядок в аудиторії. 

 

План заняття та розподіл часу: 
ВСТУП………………………………………………………………………………………………..5 хв 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

1. Доведення порядку проведення контрольної роботи, видача варіантів завдань, самостійна 

робота студентів в аудиторії…………………………………………………………………….40 хв 

2. Перевірка результатів роботи, виставлення оцінок, роз’яснення основних помилок………40 хв 

ЗАКЛЮЧЕННЯ……………………………………..……………………………………………….5 хв 

 

 

 

 

 

 

Розробив: 

Старший викладач 

кафедри БЖД                                                                                   Ю.В.Квітковський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


