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1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
 

У відповідності до розділу 7 Типової навчальної програми нормативної дис-
ципліни «Цивільний захист» для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей 
за ОКР спеціаліст, магістр, схваленої на засіданні науково-методичної комісії з циві-
льної безпеки Науково-методичної ради МОН 16 лютого 2011 року, протокол 
№03/02 та Вченою Радою Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спорту 23 лютого 2011 року, погодженої першим 
заступником Міністра надзвичайних ситуацій України Болотських М.В. 25 березня 
2011 року та затвердженої заступником Міністра освіти і науки, молоді та спорту 
України Жебровським Б.М. 31 березня 2011 року, у дипломні проекти спеціалістів 
та дипломні роботи магістрів (далі – роботи) необхідно включати завдання з цивіль-
ного захисту окремим розділом. 

Розробка розділу дипломного проекту (роботи) з цивільного захисту «Безпека 
в надзвичайних ситуаціях» є завершальним етапом навчального процесу вивчення 
дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист».  

Мета розробки розділу «Безпека в надзвичайних ситуаціях» – закріпити знан-
ня та практичні навички, отримані в процесі навчання; підготувати спеціаліста, магі-
стра до дій у майбутній практичній діяльності зі здійснення заходів цивільного за-
хисту від наслідків надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу відповідно до 
обраної спеціальності; оцінювати стійкість елементів об’єктів господарської діяль-
ності в надзвичайних ситуаціях і визначати необхідні заходи щодо її підвищення; 
оцінювати інженерний захист і радіаційну, хімічну та інженерну обстановку; керу-
вати підготовкою невоєнізованих формувань та проведенням рятувальних та інших 
невідкладних робіт на об’єктах господарської діяльності. 

 
Основними етапами розробки розділу є: 
1. Вибір теми. 
2. Підбір та вивчення літературних джерел, методичних та інструктивних ма-

теріалів, законодавчих актів, отримання вихідних даних для проведення необхідних 
розрахунків та прийняття рішень. 

3. Розробка плану написання розділу. 
4. Накопичення, обробка й аналіз матеріалу згідно з темою. 
5. Написання і оформлення розділу. 
6. Підготовка до захисту і захист розділу у складі дипломного проекту (робо-

ти). 
 
 

2 ВИБІР ТЕМИ РОЗДІЛУ 
 

Тематика розділу «Безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломних проектів 
(робіт) розробляється кафедрою обладнання харчових технологій і щорічно уточню-
ється. 
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Кафедра рекомендує теми розділів, виходячи з проблем та завдань, які необ-
хідно буде випускнику університету вирішувати та виконувати вже під час своєї 
практичної діяльності у складі командно-начальницького складу об’єктів господар-
ської діяльності під час дій в умовах надзвичайних ситуацій природного, техноген-
ного характеру та воєнного часу; захисту персоналу об’єктів і населення, потреб  пі-
дприємств, організацій, закладів та установ на території Тернопільської області та 
інших областей, де буде в майбутньому працювати спеціаліст (магістр), з урахуван-
ням професійних нахилів студентів та специфіки дипломного проекту (роботи). 

Тему розділу призначає консультант, а студент її погоджує з керівником дип-
ломного проекту (роботи). Тема розділу підбирається з урахуванням специфіки ос-
новної теми дипломного проекту (роботи) та обраної спеціальності. Якщо студент 
пропонує тему розділу, пов’язану з місцем його майбутньої роботи, то при виборі 
необхідно враховувати її актуальність для даного підприємства, тобто особливості 
основного технологічного процесу, який здійснюється, умови праці персоналу, мо-
жливу потенційну техногенну небезпеку для населення, характерні природні умови. 

Складні теми може виконувати група із декількох студентів. 
Примірна тематика тем, які пропонуються дипломникам кафедрою обладнан-

ня харчових технологій з метою полегшити їм вибір, наведена у додатку А. У ньому 
теми розділів умовно поділено на вісім навчальних напрямів: технічний, аграрної та 
харчової промисловості, будівельний, транспортний, гуманітарний, економічний, 
енергетичний та зв’язку (приладобудівний). 

Напрям навчання визначено в залежності від імовірного виробничого профілю 
об’єкта господарської діяльності, на якому випускнику тієї чи іншої спеціальності 
доведеться в майбутньому працювати. 

До технічного напряму віднесено спеціальності: «Технологія машинобудуван-
ня», «Металорізальні верстати та системи», «Технології та устаткування зварюван-
ня», «Автоматизоване управління технологічними процесами», «Комп’ютерно-
інтегровані технологічні процеси і виробництва», «Інформаційні управляючі систе-
ми та технології», «Комп’ютерні системи та мережі», «Інженерія програмного за-
безпечення», «Консолідована інформація», «Безпека інформаційних і комунікацій-
них систем» (МТ, МК, ХВ, МЗ, КА, КТ, СН, СІ, СП, СК, СБ). 

До енергетичного напряму віднесено спеціальності «Енергетичний менедж-
мент», «Світлотехніка і джерела світла», «Електротехнічні системи електроспожи-
вання» (ЕМ, ЕС, ЕЕ). 

До напряму аграрної та харчової промисловості віднесено спеціальності «Ма-
шини та обладнання сільськогосподарського виробництва», «Організація перевезень 
і управління на транспорті», «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Те-
хнологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технологія збе-
рігання, консервування та переробки молока», «Технологічна експертиза та безпека 
харчової продукції» (ХС, ХТс, ХО, ХК, ХЛ, ХЕ). 

До будівельного напряму віднесено спеціальність «Промислове і цивільне бу-
дівництво» (МБ). 
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До транспортного напряму віднесено спеціальність «Автомобілі та автомобі-
льне господарство», спеціалізацію «Технологія ремонту і технічний сервіс автомобі-
лів» (МА, МР). 

До гуманітарного напряму віднесено спеціальність «Психологія» (БП). 
До економічного напряму віднесено спеціальності «Економічна кібернетика», 

«Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Менеджмент організацій і адмі-
ністрування» (спеціалізація «Менеджмент підприємницької діяльності»), «Менедж-
мент інноваційної діяльності», «Управління інноваційною діяльністю» (ПК, ПМ, 
ПО, ПФ, БМ, БА, БІ, БУ). 

До напряму зв’язку (приладобудівний) віднесено спеціальності «Апаратура 
радіозв’язку, радіомовлення і телебачення», «Радіоелектронні пристрої, системи і 
комплекси», «Прилади і системи точної механіки», «Інформаційні технології в при-
ладобудуванні», «Біотехнічні та медичні апарати і системи», «Біомедична інжене-
рія» (РТ, РР, РП, РІ, РМ, РБ). 

У відповідності до навчального напряму викладач-консультант допомагає 
студенту-дипломнику вибрати тему розділу згідно додатку А. Може бути визначена 
інша тема, якої немає в додатку А, тобто індивідуальна. 

 
 

3 ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ (РОБОТИ) 
«БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ», ЙОГО СТРУКТУРА ТА 

ОБСЯГ 
 

До розділу ставляться такі вимоги: 
1. Чіткість побудови. 
2. Логічна послідовність викладення матеріалу. 
3. Переконливість аргументації. 
4. Стислість і точність формулювання, що унеможливлює суб’єктивне і неточ-

не тлумачення. 
5. Конкретність викладу результатів розрахунків. 
6. Доказовість висновків і обгрунтування рекомендацій. 
7. Недопустимість збігу назви теми розділу і підрозділів. 
8. Наявність інформаційно-пошукового апарату (предметний покажчик, спи-

сок літератури, короткий виклад змісту розділу у рефераті). 
9. Простота, ясність, точність, діловитість викладення. 
10. Автор зобов’язаний забезпечити актуальність матеріалу, повноту висвіт-

лення питання, що розглядається, правильне цитування використаного матеріалу і 
посилань на літературні джерела та ін. Цитати без посилань наводити не можна. 

11. Не допускається підміна конкретного рішення чи пропозиції переліком 
обов’язків посадових осіб чи працівників, закликами до необхідності бути уважним і 
обережним, компіляцією положень, порядків, вимог, методик, рекомендацій, правил, 
інструкцій, навчальних посібників, наукових робіт та інших джерел без самостійної 
творчої переробки стосовно питань, що розглядаються у розділі. 
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3.1 Структура розділу «Безпека в надзвичайних ситуаціях» 
 
Пропонується наступна структура розділу «Безпека в надзвичайних ситуаці-

ях»: 
˗ вказується тема розділу; 
˗ у змісті до дипломного проекту вказуються сторінки, на яких розміщено 

матеріали розділу; 
˗ у рефераті дипломного проекту (роботи) викладається короткий зміст роз-

ділу; 
˗ вступ у розділ; 
˗ основна частина, яка складається з трьох-чотирьох підрозділів; 
˗ висновки чи закінчення; 
˗ у предметному покажчику до дипломного проекту (роботи) вказуються та-

кож основні терміни та визначення, що використані у розділі; 
˗ у переліку посилань до дипломного проекту (роботи) вказується окремою 

групою література, використана під час розробки розділу; 
˗ у додатках до дипломного проекту (роботи) наводяться таблиці, схеми, 

графіки, діаграми, використані під час розробки розділу. 
 
 
3.2 Обсяг та зміст структурних елементів пояснювальної записки дипло-

много проекту (роботи) з врахуванням розділу «Безпека в надзвичайних ситуа-
ціях» 

 
Обсяг розділу повинен бути в межах 5 сторінок комп’ютерного тексту. Приб-

лизний обсяг структурних складових рукописного варіанту розділу «Безпека в над-
звичайних ситуаціях»: вступ – 1 с., основна частина – 3 с., висновки – 1 с., бібліог-
рафія та додатки – включаються в основний об’єм дипломного проекту (роботи). 

Зміст – покажчик рубрик (розділів) дипломного проекту (роботи). 
У ньому необхідно окремою рубрикою відобразити розділ «Безпека в надзви-

чайних ситуаціях». 
У рефераті до дипломного проекту (роботи) окремим абзацом необхідно пода-

ти короткий зміст розділу, що включає основні фактичні дані та висновки, які необ-
хідні для початкового ознайомлення з проведеною розробкою і визначення доціль-
ності звернення до цієї теми. 

Розділ повинен складатися з кількох підрозділів (їх кількість визначається об-
сягом і характером матеріалу). 

Вступ до розділу повинен містити обґрунтування важливості та актуальності 
обраної теми, її новизну, сформулювати мету і завдання роботи, предмет та інфор-
маційну базу дослідження. Сам вступ окремою рубрикою не виділяється. 

Зокрема, висвітлюється питання стану цивільного захисту України та основні 
реформи з питань цивільного захисту населення з проголошенням незалежності 
України в 1991 році, основні пріоритетні заходи цивільного захисту (далі – ЦЗ). 
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Наводяться основні статті та положення, які є актуальними для теми розділу, 
із Кодексу цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року №5403 – VI, Поло-
ження про єдину державну систему цивільного захисту, Положення про Державну 
службу України з надзвичайних ситуацій, Законів України «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки», «Про зону надзвичайної екологічної ситуації», «Про правовий режим 
надзвичайного стану», «Про аварійно-рятувальні служби» та інші згідно додатку Б. 

Основна частина розділу. Якщо тема дипломного проекту (роботи) передбачає 
проектування устаткування, машин, механізмів ЕОМ, систем, приладів, обладнання, 
апаратів і т.п., то основна частина повинна мати наступний обсяг (наказ ректора від 
14.12.2011 року № 884-01): 

Підрозділ 1. Актуальність, правові основи та розвиток проблеми – 1 с. 
Підрозділ 2. Стан даної проблеми на сьогодні – 1 с. 
Підрозділ 3. Можливі шляхи вирішення проблеми, яка досліджується в розділі 

– 3 с. 
Кількість підрозділів може бути збільшена. 
Якщо тема дипломного проекту (роботи) пов’язана з розглядом конкретного 

виробничого процесу, промислового підприємства або його елементів, оцінки збит-
ків і можливих людських втрат, то його основна частина повинна мати обсяг: 

Підрозділ 1.Викладення теорії питань з теми розділу – 1 с. 
Підрозділ 2. Вихідні дані (завдання) для проведення конкретних розрахунків 

або дослідження – 1 с. 
Підрозділ 3. Розрахунок або дослідження з приведенням конкретних обґрун-

тувань – 2 с. 
Підрозділ 4. Висновки та обґрунтування конкретних пропозицій, рекоменда-

цій щодо удосконалення та ефективності заходів з підвищення стійкості роботи 
об’єктів господарської діяльності та захисту персоналу і населення, дій у зонах ра-
діоактивного, хімічного забруднення – 1 с. 

Кількість підрозділів визначається обсягом і характером матеріалу. Зміст 
складових частин розділу залежить від поставленого завдання. 

У першому підрозділі досліджуються теоретичні й методологічні питання по 
темі розділу. 

Дипломник повинен продемонструвати свої знання в сучасних теоретичних 
розробках з досліджуваного питання, показати основні принципи та способи вирі-
шення проблеми. Тобто, цей підрозділ є основою для проведення подальших дослі-
джень та розрахунків у наступних підрозділах. 

У другому підрозділі подаються вихідні дані (завдання) для проведення конк-
ретного дослідження чи розрахунку. Дані повинні бути узгодженні з темою диплом-
ного проекту (роботи), дільницею, цехом, промисловим підприємством, яке фігурує 
(відпрацьовується) в проекті. 

У третьому підрозділі дипломник повинен провести конкретне дослідження з 
розрахунком, дотримуючись усіх вимог відповідних методик. 

У четвертому підрозділі дипломник повинен зробити висновки, подати конк-
ретні пропозиції, рекомендації щодо підвищення захисту персоналу та населення в 
умовах надзвичайних ситуацій, підвищення стійкості роботи дільниці, цеху, підпри-
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ємства, рішення чи план на проведення рятувальних і інших невідкладних робіт в 
осередках ураження. Висновки ілюструються підсумковими даними. 

У додатках до дипломного проекту (роботи), щоб не захаращувати текст, не-
обхідно включити допоміжні матеріали, які використовувались при розробці розді-
лу. 

До допоміжних матеріалів належать: 
˗ таблиці довідкових цифрових даних; 
˗ ілюстрації допоміжного характеру; 
˗ проспекти. 
Додатки необхідно розміщувати у порядку появи посилань у тексті розділу 

окремою групою. У переліку посилань до дипломного проекту (роботи) необхідно 
окремою групою подати використану при розробці розділу літературу. Список літе-
ратури подається мовою оригіналу. По тексту розділу необхідно подавати посилан-
ня на літературні джерела. 

 
 
3.3 Рекомендоване наповнення основної частини розділу, пов’язаної з 

конкретним виробничим процесом, промисловим підприємством або його еле-
ментами 

 
А) Під час рішення завдання (теми) підвищення стійкості роботи об’єктів 

(агрегатів, систем і т.п.) в умовах надзвичайних ситуацій у розділі повинні бути ви-
кладені наступні питання: 

1. Обґрунтування необхідності і доцільності підвищення стійкості роботи 
об’єкта (агрегату, системи і т.п.), що проектується, в умовах надзвичайних ситуацій. 

2. Характеристика підприємства (цеху, агрегату, системи і т.п.), що проекту-
ється, як об’єкта цивільного захисту і характер впливу уражаючих факторів зброї 
масового ураження (ЗМУ) і надзвичайних ситуацій на виробничу діяльність (робо-
ту) підприємства (цеху, агрегату, системи і т.п.) при максимальних значеннях пара-
метрів уражаючих факторів, що очікуються на об’єкті. 

3. Оцінка стійкості роботи підприємства (цеху) до дії уражаючих факторів 
ядерного вибуху і надзвичайних ситуацій (критерії, алгоритм, таблиця результатів 
оцінки, висновки). 

4. Заходи щодо підвищення стійкості роботи підприємства (цеху, системи), 
яке проектується, в умовах надзвичайних ситуацій. 

Б) Під час рішення завдання захисту промислово-виробничого персоналу 
об’єкта (цеху) в розділі «Безпека в надзвичайних ситуаціях» дипломного проекту 
(роботи) повинні бути розроблені: 

1. Обґрунтування необхідності захисту промислово-виробничого персоналу 
об’єкта від зброї масового ураження і надзвичайних ситуацій (захист промислово-
виробничого персоналу об’єкта від зброї масового ураження і надзвичайних ситуа-
цій – найважливіша умова забезпечення стійкості роботи об’єкта у воєнний час і під 
час надзвичайних ситуацій). 
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2. Характеристика підприємства (цеху), яке проектується, як об’єкта цивільно-
го захисту та вихідні дані для рішення завдання захисту виробничого персоналу. 

3. Характер впливу уражаючих факторів зброї масового ураження і надзви-
чайних ситуацій на промислово-виробничий персонал при максимальних значеннях 
параметрів уражаючих факторів. 

4. Розрахунок потреби в захисних спорудах і їх обладнанні для укриття пра-
цюючої зміни підприємства (цеху), яке проектується. 

5. Висновки про надійність захисту виробничого персоналу і використання за-
хисних споруд в мирний час з врахуванням економічної доцільності. 

В) У разі дослідження питань, що стосуються організації та порядку прове-
дення рятувальних та інших невідкладних робіт (РІНР) в осередках ураження, необ-
хідно викласти мету та склад РІНР, умови успішного проведення РІНР, організація 
та порядок проведення РІНР на об’єктах різного виробничого профілю, оцінка раді-
аційної, хімічної, інженерної та пожежної обстановки на ділянці робіт та маршруті 
висування формувань в осередок ураження, оцінка становища та можливостей фор-
мувань ЦЗ, прийняття рішень командирами формувань на виконання робіт. 

 
 

4 ПОРЯДОК РОЗРОБКИ ТА ЗАХИСТУ СТУДЕНТАМИ РОЗДІЛУ 
«БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» В ДИПЛОМНИХ  

ПРОЕКТАХ ТА РОБОТАХ 
 

Отримавши завдання на розробку розділу пояснювальної записки «Безпека в 
надзвичайних ситуаціях» в дипломному проекті (роботі), студенту необхідно підій-
ти на кафедру обладнання харчових технологій, вияснити, хто з викладачів буде 
консультувати з даного розділу і отримати від нього розгорнуте завдання та вихідні 
дані на розробку теми з цивільного захисту, дні і час проведення консультацій. 

Після закріплення за студентом теми розділу, він складає план розділу, де вка-
зує назву теми та підрозділів. Термін розробки плану – один тиждень. План розділу 
обов’язково узгоджується з викладачем-консультантом. 

Викладач-консультант встановлює термін розробки розділу та подання його 
на перевірку. Порушення терміну є підставою для перенесення захисту усього дип-
ломного проекту (роботи) на наступний рік. 

Вивчивши рекомендовану літературу і зібравши всі необхідні дані, студент-
дипломник розробляє розділ пояснювальної записки з цивільного захисту тісно 
пов’язуючи його із змістом теми дипломного проекту (роботи). Використана літера-
тура і матеріали не повинні мати обмежувального грифу 

Виконаний розділ дипломник спочатку у чорновому, а потім у чистовому ва-
ріантах подає консультанту на погодження. Вибір теми розділу та його написання 
без попереднього погодження (консультування) з викладачем-консультантом не до-
пускається. Якщо розділ розроблено з дотриманням усіх вимог на належному рівні, 
консультант погоджує його.  
           Під час захисту дипломного проекту (роботи) студент доповідає зміст розділу 
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з цивільного захисту в об’ємі, погодженому з керівником дипломного проекту (ро-
боти) та викладачем-консультантом кафедри обладнання харчових технологій. 

 
 

5 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

5.1 Основна література 
 

Основна література Кількість примірників 
у бібліотеці ТНТУ 

1. Гражданская оборона/Под ред. Е.П.Шубина. – 
М.: Просвещение, 1991. -– 223 с. 39 

2. Губський А.І., Цивільна оборона. – К.: Мініс-
терство освіти, 1995. – 216 с. 19 

3. Демиденко Г.П., Кузьменко Е.П., Орлов П.П., 
Защита объектов народного хозяйства от оружия массово-
го поражения. Справочник. – К.: Головное издательство 
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14. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів 
при Раді національної безпеки i оборони України [Електронний ресурс] – режим до-
ступу:  http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.  

15. Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, 
охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду) [Електронний ресурс] – 
режим доступу: http://www.dnop.kiev.ua.  

16. Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України [Електронний ресурс] – режим 
доступу: http://www.social.org.ua.  

http://www.president.gov.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.osvita.com/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.uamission.org/
http://www.nato.int/
http://www.100top.ru/news/…
http://chronicl.chat.ru/
http://vulcan.wr.usgs.gov/Photo/framework.html
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm
http://www.social.org.ua/
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17. Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–
участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) [Електронний ре-
сурс] – режим доступу: http://www.iacis.ru.  

18. Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ [Електронний ре-
сурс] – режим доступу: http://base.safework.ru/iloenc.  

19. Библиотека безопасного труда МОТ [Електронний ресурс] – режим дос-
тупу: http://base.safework.ru/safework.  

20. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України 
(НАУ)» [Електронний ресурс] – режим доступу: http://www.nau.ua. 

21. Портал «Украина строительная: строительные компании Украины, строи-
тельные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ» [Електронний ресурс] – режим доступу: 
http://www.budinfo.com.ua.  

http://www.iacis.ru/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework
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Додаток А 
Орієнтовні теми розділу «Безпека в надзвичайних ситуаціях»  

дипломникам 5, 6 курсів для дипломних проектів та дипломних робіт 
 
 

А.1 Орієнтовні теми для технічних спеціальностей 
 
 

Спеціальність 7.05050201, 8.05050201 «Технологія машинобудування»,  
спеціалізація «Комп’ютерні технології в машинобудуванні» 

 
1. Структура цивільного захисту об’єкту господарської діяльності машино-

будівного профілю та виконання завдань з ліквідації аварійних ситуацій. 
2. Інженерний захист персоналу промислового підприємства та населення. 

Правила застосування. 
3. Захисні споруди цивільного захисту, вимоги до них, планування їх та те-

хнологічне обладнання. 
4. Підвищення стійкості роботи підприємств машинобудівного профілю у 

воєнний час. 
5. Оцінка стійкості роботи машинобудівного заводу до впливу уражаючих 

факторів ядерного вибуху. 
6. Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту до впливу вторинних ура-

жаючих факторів. 
7. Проведення планування заходів цивільного захисту на об’єктах господар-

ської діяльності у випадку надзвичайних ситуацій. 
8. Проведення рятувальних і інших невідкладних робіт на машинобудівному 

заводі в осередках ураження (забруднення). 
9. Забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і реагу-

вання на надзвичайні ситуації. 
10. Державна політика моніторингу довкілля, основні завдання, організація і 

функціонування під час надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 
11. Характеристика стихійних лих, аварій (катастроф) та їх наслідки і вплив 

на роботу машинобудівного підприємства. 
12. Організація та забезпечення проведення евакуації персоналу об’єктів та 

населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій мирного часу.  
13. Способи ведення рятувальних робіт на підприємствах машинобудівного 

профілю різних форм власності. 
14. Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на машинобу-

дівному заводі. 
15. Організація та проведення розосередження робітників та службовців 

промислового підприємства під час НС воєнного часу. 
16. Вплив надзвичайних ситуацій природного походження на роботу підпри-

ємств машинобудівного профілю. 
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17. Прогнозування впливу радіаційно та хімічно небезпечних підприємств на 
роботу машинобудівних промислових підприємств у разі виникнення на них аварій-
них ситуацій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин. 

18. Антропогенне забруднення гідросфери та його вплив на надійність робо-
ти машинобудівних підприємств. 

19. Попередження аварій на виробництвах із застосуванням аміаку. Вплив 
аміаку на організм людини. Перша допомога та профілактика уражень. 

20. Участь промислового підприємства у ланці територіальної підсистеми 
єдиної державної системи цивільного захисту. 

21. Запобігання антропогенному забрудненню атмосфери внаслідок роботи 
промислового підприємства. 

22. Попередження наслідків аварій на виробництвах із застосуванням хлору. 
Вплив хлору на людей, перша допомога, профілактика уражень. 

23. Джерела, зони дії та рівні забруднень навколишнього середовища у разі 
аварій на АЕС, мінімізація їх впливу на роботу промислового підприємства. 

24. Врахування положень Концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникнення надзвичайних ситуацій при організації захисту промислово-
виробничого персоналу. 

25. Зони дії, джерела та рівні забруднень навколишнього середовища у разі 
аварій на хімічно небезпечних об’єктах, мінімізація їх впливу на роботу промисло-
вого підприємства. 

26. Організація та забезпечення заходів щодо оповіщення персоналу потен-
ційно небезпечного об’єкту та населення у разі загрози та виникнення НС природно-
го, техногенного та воєнного характеру. 

27. Забезпечення участі локальної системи оповіщення промислового підпри-
ємства у Єдиній національній системі зв’язку та оповіщення у надзвичайних ситуа-
ціях. 

28. Проведення попереднього прогнозування можливої обстановки на 
об’єктах промисловості, як один з основних заходів попередження виникнення НС. 

29. Організація та проведення дослідження стійкості роботи об’єкта промис-
ловості. 

30. Дотримання Норм проектування інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту (ЦО) стосовно планування та будівництва промислових об’єктів та комуна-
льно-енергетичних систем. 

31. Оцінка стійкості промислового підприємства (цеху, агрегату, системи) до 
впливу ударної хвилі ядерного вибуху. 

32. Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту (цеху, агрегату, системи) 
до впливу світлового випромінювання ядерного вибуху. 

33. Протипожежна стійкість промислового підприємства (цеху, агрегату, сис-
теми) машинобудівного профілю. 

34. Функціонування Єдиної державної системи цивільного захисту щодо за-
побігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного харак-
теру. 
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35. Забезпечення захисту промислово-виробничого персоналу від впливу іо-
нізуючих випромінювань. 

36. Застосування засобів індивідуального захисту на підприємствах машино-
будівного профілю різних форм власності. 

37. Проведення дослідження стійкості роботи підприємств машинобудівної 
галузі промисловості. 

38. Оцінка стійкості роботи об’єкту господарської діяльності до дії вторин-
них уражаючих факторів ядерного вибуху. 

39. Стійкість роботи машинобудівного заводу до впливу проникаючої радіа-
ції і радіоактивного забруднення ядерного вибуху. 

40. Радіоактивне забруднення місцевості і його вплив на виробничу діяль-
ність підприємства машинобудівного профілю. 

41. Підвищення надійності роботи електронного обладнання в умовах дії 
проникаючої радіації ядерного вибуху. 

42. Проникаюча радіація ядерного вибуху і характер її впливу на виробничу 
діяльність машинобудівного підприємства, виробництво якого оснащено складним 
електронним обладнанням. 

43. Розроблення режимів радіаційного захисту робітників та службовців ма-
шинобудівного заводу в умовах радіоактивного забруднення місцевості. 

44. Запровадження режимів виробничої діяльності підприємства машинобу-
дівного профілю в умовах радіоактивного забруднення місцевості. 

45. Оцінка впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху на 
елементи виробництва та заходи захисту. 

46. Підвищення стійкості роботи промислового підприємства в умовах впли-
ву ЕМІ ядерних вибухів. 

47. ЕМІ-обстановка та її вплив на стійкість функціонування засобів автома-
тизації і механізації виробництва в умовах НС воєнного часу. 

48. Методи захисту електронного обладнання та великих розгалужених виро-
бничих систем від впливу ЕМІ ядерних вибухів. 

49. Оцінка надійності захисту виробничого персоналу промислового об’єкта. 
 
 

Спеціальність 7.05050301, 8.05050301 «Металорізальні верстати  
та системи» 

 
1. Підвищення стійкості роботи промислових підприємств під час надзви-

чайних ситуацій. 
2. Оцінка стійкості роботи промислового підприємства до впливу уражаю-

чих факторів ядерної зброї. 
3. Планування заходів цивільного захисту на промисловому підприємстві у 

випадку виникнення надзвичайних ситуацій. 
4. Інженерні заходи захисту персоналу та населення під час надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного походження. 
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5. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промисловому 
підприємстві в разі виникнення осередків ураження (забруднення). 

6. Застосування основних способів ведення рятувальних робіт на промисло-
вому підприємстві. 

7. Організація розосередження робітників та службовців і евакуації насе-
лення під час надзвичайних ситуацій воєнного характеру. 

8. Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, 
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. 

9. Попередження та ліквідація наслідків аварій на виробництвах із застосу-
ванням аміаку. Вплив аміаку на організм людини. Перша допомога та профілактика 
уражень. 

10. Попередження антропогенному забрудненню атмосфери внаслідок робо-
ти промислового підприємства. 

11. Забезпечення участі промислового підприємства у державній системі спо-
стереження, збирання, оброблення та аналізу інформації про стан довкілля. 

12. Дослідження структури цивільного захисту промислового об’єкту верста-
тобудівного профілю виробництва. 

13. Характеристика можливих стихійних лих, аварій (катастроф) та їх наслід-
ків на території Тернопільської області і їх вплив на роботу промислового підприєм-
ства. 

14. Прогнозування можливої обстановки на об’єктах народногосподарського 
комплексу у разі виникнення аварійних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпеч-
них об’єктах, що знаходяться поблизу. 

15. Антропогенні забруднення гідросфери та їх вплив на надійність роботи 
промислового підприємства. 

16. Участь промислового підприємства у територіальній підсистемі (ланці) 
єдиної державної системи цивільного захисту, основні завдання, сили та засоби. 

17. Проведення аварійно-відновлювальних робіт на промисловому підприєм-
стві, яке знаходиться в зоні ураження. 

18. Джерела, зони дії та рівні забруднень навколишнього середовища у разі 
аварій на радіаційно небезпечних об’єктах, мінімізація їх впливу на роботу промис-
лового підприємства. 

19. Попередження промисловому забрудненню і руйнуванню літосфери. 
20. Забезпечення оповіщення персоналу промислового об’єкту у разі загрози 

та виникненні НС техногенного та природного характеру. 
21. Проведення дослідження стійкості роботи промислових підприємств. 
22. Запобігання наслідкам аварій на виробництвах із застосуванням хлору. 

Вплив хлору на людей, перша допомога, профілактика уражень. 
23. Планування та розташування промислових об’єктів і влаштування кому-

нально-енергетичних мереж, що спрямовані на зниження можливих збитків внаслі-
док надзвичайних ситуацій. 

24. Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту до впливу ударної хвилі 
ядерного вибуху. 
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25. Врахування положень концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникненні надзвичайних ситуацій. 

26. Стійкість роботи об’єктів народногосподарського комплексу до дії світ-
лового випромінювання ядерного вибуху, заходи щодо її підвищення. 

27. Протипожежна стійкість машинобудівного заводу під час надзвичайних 
ситуацій воєнного часу. 

28. Оцінка стійкості роботи об’єкту господарської діяльності до дії вторин-
них уражаючих факторів ядерного вибуху. 

29. Оцінка стійкості роботи промислового підприємства до дії проникаючої 
радіації і радіоактивного забруднення ядерного вибуху. 

30. Проникаюча радіація ядерного вибуху та її вплив на роботу сучасного ве-
рстатного обладнання, автоматичних ліній, гнучких виробничих систем. 

31. Радіоактивне забруднення території об’єкту господарської діяльності вна-
слідок ядерного вибуху та його вплив на виробничу діяльність. 

32. Розрахунок режимів роботи суб’єкта господарювання в умовах радіоак-
тивного забруднення. 

33. Визначення режимів радіаційного захисту робітників та службовців та 
виробничої діяльності суб’єкта господарювання в умовах радіоактивного забруд-
нення місцевості. 

34. Функціонування Державної системи цивільного захисту щодо забезпе-
чення запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 
характеру. 

35. Захист населення та персоналу об’єктів від впливу іонізуючих випромі-
нювань. 

36. Організація та забезпечення проведення евакуації населення у разі загро-
зи або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  

37. Промислові засоби індивідуального захисту та їх використання під час 
виробничих аварій. 

38. Оцінка впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху на 
елементи виробництва та заходи захисту. 

39. Захист сучасного верстатного обладнання, верстатних комплексів, авто-
матичних ліній, гнучких виробничих систем від ушкоджень, що виникають при дії 
ЕМІ ядерних вибухів. 

40. Підвищення стійкості роботи промислового підприємства в умовах впли-
ву ЕМІ ядерних вибухів. 

41. ЕМІ-обстановка та її вплив на стійкість складних комп’ютеризованих ви-
робничих систем в умовах НС воєнного часу. 

42. Оцінка надійності захисту виробничого персоналу промислового підпри-
ємства. 
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Спеціальність 7.05050401, 8.05050401 «Технології та устаткування  
зварювання» 

 
1. Оцінка стійкості роботи промислових підприємств до впливу уражаючих 

факторів ядерного вибуху. 
2. Планування заходів цивільного захисту (ЦЗ) на об’єкті господарської дія-

льності у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. 
3. Проведення  рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах про-

мисловості, які потрапили в осередки ураження. 
4. Застосування технології та обладнання зварювання під час виконання 

аварійно-відновлювальних робіт на промисловому підприємстві. 
5. Організація цивільного захисту на промисловому підприємстві. 
6. Інженерний захист персоналу промислового об’єкту та населення. Прави-

ла застосування. 
7. Підвищення стійкості роботи об’єктів господарської діяльності під час 

НС техногенного та природного походження. 
8. Ліквідація наслідків аварій техногенного характеру на промислових підп-

риємствах із застосуванням устаткування та технологій зварювання. 
9. Основні способи ведення рятувальних робіт на промислових підприємст-

вах під час ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру . 
10.  Негативний вплив виробничого середовища на продуктивність праці лю-

дини. 
11.  Електротравматизм та технічні засоби електронебезпеки. 
12.  Зварювальне середовище та його вплив на життєдіяльність людини. 
13.  Зварювання та сучасні технології у виробничій сфері. 
14.  Організація оповіщення персоналу промислового об’єкта у разі виник-

нення НС мирного та воєнного часу. 
15.  Організація дослідження стійкості роботи промислових підприємств у 

надзвичайних ситуаціях. 
16.  Оцінка стійкості роботи промислового підприємства до дії ударної хвилі 

ядерного вибуху. 
17.  Оцінка стійкості роботи промислового об’єкта до впливу вторинних 

уражаючих факторів ядерного вибуху. 
18.  Дія електричного струму на людину. Перша допомога при електротрав-

мах. 
19.  Захист населення і персоналу об’єктів від впливу іонізуючих випроміню-

вань. 
20.  Стійкість роботи промислового підприємства до дії світлового випромі-

нювання ядерного вибуху. 
21.  Оцінка стійкості роботи об’єкта господарської діяльності до дії прони-

каючої радіації та радіоактивного забруднення місцевості ядерного вибуху. 
22.  Дія проникаючої радіації на роботу зварювального устаткування, елемен-

ти програмного забезпечення та САПР. 
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23.  Радіоактивне забруднення місцевості і його дія на виробничу діяльність 
промислового підприємства. 

24.  Моделювання уразливості об’єкта промисловості та його елементів до дії 
вторинних уражаючих факторів ядерного вибуху. 

25.  Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникненні надзвичайних ситуацій під час організації захисту промислово-
виробничого персоналу. 

26.  Оцінка події, що сталася або може статися у прогнозований термін, та 
визначення ступеня реагування на відповідному рівні управління. 

27.  Режими радіаційного захисту персоналу та виробничої діяльності 
суб’єкта господарювання в умовах радіоактивного забруднення місцевості, що ви-
никло внаслідок застосування ядерної зброї. 

28.  Розрахунок режимів роботи об’єкта промисловості в умовах радіоактив-
ного забруднення. 

29.  Оцінка впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на елементи 
виробництва та заходи захисту від нього. 

30.  Класифікація надзвичайних ситуацій та порядок реагування на них. 
31.  Захист засобів автоматизації керування зварювальними процесами та 

зварювального устаткування від ушкоджень, що викликані дією електромагнітного 
імпульсу (ЕМІ ) ядерних вибухів. 

32.  Участь промислового підприємства у Державній системі спостереження, 
збирання, оброблення та аналізу інформації про стан довкілля. 

33.  Застосування засобів індивідуального захисту на промислових підприєм-
ствах різних форм власності. 

34.  Державна система моніторингу довкілля, основні завдання, організація і 
функціонування під час надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 

35.  Заходи евакуації, організація і планування, особливості проведення у ви-
падку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

36.  Вплив зварювального середовища на життєдіяльність інженерно-
технічних працівників. 

37.  Зварювання та сучасні технології у виробничій сфері. 
38.  Вплив зварювальної дуги та захист від неї. Безпека життя і діяльності. 
39.  Гази та їх вплив на людину. 
40.  Вплив електричного струму. 
41.  Коротка характеристика можливих стихійних лих, аварій і катастроф на 

території України, області, району, місці знаходження вузу, підприємства та їх 
вплив на виробничу діяльність. 

42.  Характер впливу руйнівних факторів НС на людину і природне середо-
вище, біоту та виробництво. 

43.  Характеристика осередків ураження і зон зараження (забруднення) при 
виробничих аваріях і катастрофах на вибухонебезпечних підприємствах, підприємс-
твах хімічної промисловості і атомної енергетики. 

44.  Основні уражаючі фактори, їхні параметри і наслідки впливу на людей, 
устаткування, споруди і навколишнє середовище. 
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45.  Залежність розмірів осередків ураження від маси продуктів вибуху, небе-
зпечних хімічних речовин (НХР), їх типу, метеорологічних умов і місцевості, їх 
вплив на діяльність промислового підприємства. 

46.  Особливості радіоактивного забруднення місцевості і повітря при аваріях 
на АЕС (на прикладі Чорнобильської АЕС). 

47.  Характер ураження людей і тварин, забруднення сільськогосподарських 
рослин, продовольства і води. 

48.  Характеристика осередків ураження при стихійних лихах: повенях, зем-
летрусах, ураганах, смерчах, масових лісових і торф’яних пожежах. 

49.  НС мирного та воєнного часу. Вплив сучасних нових засобів ураження і 
звичайних озброєнь на промислові об’єкти і людей. 

50.  Характеристика осередків ураження, які виникають при застосуванні су-
часної зброї. 

51.  Прогнозування аварійних ситуацій і можливих осередків ураження. 
52.  Утворення та розповсюдження НХР у процесі протікання хімічних реак-

цій, що розпочалися внаслідок аварій, катастроф, катаклізмів. 
53.  Оцінка стійкості управління і постачання об’єкта господарської діяльно-

сті (ОГД), підготовка до відновлення порушеного виробництва. 
54.  Оцінка стійкості системи управління ОГД. 
55.  Оцінка надійності системи матеріально-технічного постачання і вироб-

ничих зв’язків. 
56.  Оцінка підготовки заводу до відновлення порушеного виробництва. 
57.  Рішення в кризовій ситуації. Економічне зростання промисловості. 
58.  Розрахунок потреби ОГД у захисних спорудах і їх оснащення. 
59.  Оцінка надійності захисту виробничого персоналу і її послідовність. 
60.  Заходи по підвищенню стійкості об’єктів в НС. Заходи захисту персона-

лу об’єктів, членів їх сімей. 
61.  Засоби і методи знезараження продуктів харчування та води промислово-

го комплексу. 
62.  Забезпечення надійності управління і матеріально-технічного постачання 

промислового підприємства. 
63.  Відновлення інженерно-технічного комплексу заводу, цеху, ОГД. 
64.  НС мирного часу природного характеру. Характеристика вогнищ ура-

ження. Заходи щодо захисту інженерно-технічного комплексу. 
65.  Оцінка стійкості роботи ОГД. Локалізація наслідків НС на промислових 

підприємствах. 
66.  Оцінка стійкості інженерно-технічного комплексу при аваріях на ОГД. 

Заходи захисту. 
67.  Способи проведення рятувальних та інших невідкладних аварійно-

відновлювальних робіт на промисловому підприємстві. 
68.  Організація і проведення рятувальних робіт в зонах хімічного та радіа-

ційного забруднення. 
69.  Організація та проведення РІНР при стихійних лихах і великих виробни-

чих аваріях на промислових підприємствах. 
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70.  Проведення рятувальних робіт в районах землетрусів, затоплення, пове-
ні. 

71.  Ліквідація наслідків великих виробничих аварій, катастроф, стихійних 
лих, а також застосування сучасних засобів масового ураження. 

72.  Оцінка стійкості роботи промислового об’єкта до дії світлового випромі-
нювання. Вогнестійкість будинків і споруд. Визначення пожежної небезпеки вироб-
ництв. 

73.  Оцінка стійкості роботи цеху до впливу ударної хвилі при аварії на вибу-
хонебезпечному об’єкті. 

74.  Планування заходів ЦЗ на об’єктах промисловості. 
75. Проведення інженерних робіт на маршрутах вводу сил ЦЗ в осередках 

ураження. 
76.  Проведення аварійно-відновлювальних робіт на комунально-

енергетичних мережах. 
77.  Підвищення стійкості підприємства, захисту інженерно-технічного пер-

соналу до дії електромагнітного поля, електросмогу НВЧ, радіочастинок. Оцінка дії 
і заходи захисту. 

78.  Оцінка впливу ЕМІ ядерного вибуху на елементи виробництва і заходи 
захисту. 

79.  Заходи щодо підвищення стійкості систем енергопостачання. 
80.  Аналіз можливих наслідків пошкоджень у теплових і електричних части-

нах електростанцій, на підстанціях і лініях електропередач. 
81.  Допустимі режими роботи мереж і енергосистем у воєнний час. 
82.  Створення резервних запасів палива на випадок виходу з ладу газонаф-

топроводів і перебоїв у роботі залізничного транспорту. 
83.  Вимоги, які забезпечують стійкість функціонування об’єктів енергетики і 

АЕС в умовах НС. 
84.  Обов’язки диспетчерських служб (чергових) об’єктів промисловості у 

випадку виникнення НС у мережах і енергосистемах та забезпечення їх засобами ін-
дивідуального захисту й укриттям. 

85.  Організація і проведення РІНР на об’єктах промисловості. 
86.  Спеціальні відомчі формування, які залучаються до проведення рятува-

льних робіт на електростанціях і територіально протяжних об’єктах енергетики. 
87.  Порядок і черговість проведення відбудовних робіт, норми запасів мате-

ріалів для відновлення зруйнованих агрегатів і устаткування на лініях електропере-
дач. 

88.  Особливості ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних лих на 
об’єктах промисловості. 

89.  Особливості гасіння пожеж на об’єктах промисловості. Засоби і прийоми 
гасіння пожеж. 

90.  Дії аварійно-технічної команди під час проведення першочергових від-
будовчих робіт на підстанціях і лініях електропередач в осередках ураження. 
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Спеціальність 7.05020201, 8.05020201 «Автоматизоване управління  
технологічними процесами» 

 
1. Функціональні засоби у сфері державного регулювання та контролю за-

хисту населення і територій. 
2. Державна система моніторингу довкілля, основні завдання, організація і 

функціонування під час надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 
3. Інженерний захист персоналу промислового об’єкту та населення. 
4. Система цивільного захисту та організація її діяльності. 
5. Комп’ютерне забезпечення процесу прогнозування радіаційної та хіміч-

ної обстановки. 
6. Підвищення стійкості роботи об’єктів господарської діяльності у воєнний 

час. 
7. Оцінка стійкості роботи промислового підприємства, де застосовуються 

автоматизовані технології виробництва, до уражаючих факторів ядерного вибуху. 
8. Оцінка стійкості роботи автоматизованих виробництв до впливу вторин-

них уражаючих факторів. 
9. Планування заходів цивільного захисту на об’єктах господарської діяль-

ності у випадку надзвичайних ситуацій. 
10. Запобігання аваріям на виробництвах із застосуванням аміаку. Вплив амі-

аку на організм людини. Перша допомога. Профілактика уражень. 
11. Забезпечення участі суб’єкта господарювання у Державній системі спо-

стереження, збирання, оброблення та аналізу інформації про стан довкілля. 
12. Організація цивільного захисту на промислових об’єктах та забезпечення 

виконання завдань щодо захисту персоналу. 
13. Аналіз впливу характерних для Тернопільської області стихійних лих та 

їх наслідків на діяльність суб’єктів господарювання. 
14. Захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) та вимоги до 

них, планування їх та системи життєзабезпечення, пропозиції щодо застосування 
для укриття промислово-виробничого персоналу. 

15. Комп’ютерне забезпечення процесу прогнозування можливої радіаційної 
обстановки. 

16. Рятувальні і інші невідкладні роботи на промисловому підприємстві в 
осередках ураження (забруднення). 

17. Застосування основних способів ведення рятувальних робіт на промисло-
вому підприємстві під час ліквідації наслідків техногенних надзвичайних ситуацій. 

18. Запобігання антропогенному забрудненню атмосфери внаслідок функціо-
нування суб’єктів господарювання. 

19. Забезпечення використання комп’ютерної техніки для оцінки можливої 
обстановки суб’єктом господарювання. 

20. Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на об’єкті го-
сподарської діяльності в осередках ураження, які виникли внаслідок надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру. 
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21. Антропогенне забруднення гідросфери та його вплив на надійність робо-
ти суб’єкта господарювання. 

22. Розосередження робітників та службовців і евакуація населення із катего-
рованих міст. 

23. Вплив ядерної енергії на здоров’я людини. 
24. Забезпечення оповіщення працівників суб’єкта господарювання та насе-

лення про загрозу стихійних лих, великих аварій та інших небезпечних ситуацій. 
25. Запобігання наслідкам аварій на виробництвах із застосуванням хлору. 

Вплив хлору на людей, перша допомога, профілактика уражень. 
26. Організація та проведення дослідження стійкості роботи суб’єкта госпо-

дарювання у надзвичайних ситуаціях. 
27. Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-

грози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту пра-
цівників, матеріальних цінностей суб’єкта господарювання та населення. 

28. Оцінка стійкості роботи елементів суб’єкта господарювання до дії удар-
ної хвилі ядерного вибуху. 

29. Напрацювання заходів щодо протипожежної стійкості виробництв з ав-
томатизованими технологічними комплексами під час НС техногенного та природ-
ного характеру. 

30. Розроблення заходів щодо оцінки стійкості роботи підприємств, оснаще-
них складними автоматизованими комп’ютерно-інтегрованими технологічними 
комплексами, до дії світлового випромінювання ядерного вибуху. 

31. Напрацювання заходів в контексті підвищення стійкості роботи об’єктів 
господарської діяльності до дії проникаючої радіації та радіоактивного забруднення 
місцевості внаслідок ядерного вибуху. 

32. Вплив проникаючої радіації ядерного вибуху на роботу організацій, уста-
нов та підприємств, де застосовується автоматизовані технології виробництва та си-
стеми. 

33. Розроблення заходів щодо мінімізації радіоактивного забруднення місце-
вості та його впливу на виробничу діяльність об’єктів господарської діяльності. 

34. Оцінка дії проникаючої радіації на автоматизовані системи управління, 
автоматизоване обладнання на базі мікропроцесорної та комп’ютерної техніки та 
матеріали, з яких вони виготовлені. Захист обладнання в умовах дії проникаючої ра-
діації. 

35. Забезпечення захисту працівників суб’єкта господарювання від впливу 
іонізуючого випромінювання. 

36. Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів 
комп’ютерів. 

37. Вплив виробничого середовища на працездатність та здоров’я користува-
чів комп’ютерів. 

38. Організація робочого місця користувача комп’ютером. 
39. Проведення моделювання уразливості суб’єкта господарювання та його 

елементів до дії вторинних уражаючих факторів ядерного вибуху. 
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40. Розрахунок режимів роботи промислового підприємства в умовах радіоа-
ктивного забруднення. 

41. Визначення режимів радіаційного захисту робітників і службовців та ви-
робничої діяльності суб’єкта господарювання в умовах радіоактивного забруднення 
місцевості. 

42. Підвищення стійкості роботи об’єктів господарської діяльності в умовах 
дії електромагнітного імпульсу ядерних вибухів. 

43. Особливості роботи та розлади здоров’я користувачів комп’ютерів, що 
формуються під впливом роботи за комп’ютером. 

44. Комплекс заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з 
районів, зон можливого впливу наслідків НС, планування та порядок проведення. 

45. Оцінка впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху на 
елементи комп’ютерно-інтегрованих технологічних комплексів суб’єктів господа-
рювання та заходи захисту. 

46. Захист сучасних систем керування виробництвом і технологічними про-
цесами, оснащених складною технологічною апаратурою, від пошкоджень, що ви-
никають в наслідок дії ЕМІ ядерних вибухів. 

47. ЕМІ- обстановка та її вплив на стійкість роботи організацій, установ та 
підприємств, де застосовують автоматизовані технології виробництва. 

 
 

Спеціальність 7.05020202, 8.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані техноло-
гічні процеси і виробництва» 

 
1. Система цивільного захисту промислових об’єктів та виконання завдань з 

цивільного захисту персоналу і населення. 
2. Підвищення стійкості роботи об’єктів господарської діяльності під час 

надзвичайних ситуацій. 
3. Оцінка стійкості роботи сучасних технологічних комплексів, оснащених 

системами автоматизованого управління, до впливу вражаючих факторів зброї ма-
сового ураження. 

4. Вплив виробничого середовища на працездатність та здоров’я користува-
чів відеодисплейними терміналами. 

5. Функціональні заходи у сфері державного регулювання та контролю за-
хисту населення і територій. 

6. Державна система моніторингу довкілля, як складова частина національ-
ної інформаційної інфраструктури, сумісної з аналогічними системами інших країн. 

7. Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів 
комп’ютерів. 

8. Організація робочого місця користувача комп’ютера. 
9. Інженерний захист персоналу промислового об’єкту та населення. 
10.  Забезпечення використання комп’ютерної техніки для оцінки обстановки 

у надзвичайних ситуаціях. 
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11.  Проведення заходів щодо планування дій сил цивільного захисту об’єкту 
господарської діяльності у випадку надзвичайних ситуацій. 

12.  Організація та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на 
об’єкті господарської діяльності в осередках ураження (забруднення). 

13.  Застосування основних способів ведення рятувальних робіт на промис-
лових підприємствах, які потрапили в осередки ураження. 

14.  Проведення комплексу невідкладних аварійно-відновлюваних робіт на 
промисловому підприємстві. 

15.  Розосередження робітників та службовців і евакуація населення під час 
надзвичайних ситуацій мирного часу. 

16.  Джерела, зони дії та прийнятні рівні забруднень навколишнього середо-
вища у разі аварій на радіаційно і хімічно небезпечних об’єктах. 

17.  Екологічні проблеми глобального характеру та їх вплив на виробничу ді-
яльність суб’єктів господарювання. 

18.  Врахування впливу найбільш поширених на території Тернопільської об-
ласті стихійних лих, аварій (катастроф) та їх наслідків на надійність роботи 
суб’єктів господарювання. 

19.  Попередження антропогенного забруднення атмосфери внаслідок функ-
ціонування суб’єктів господарювання. 

20.  Комп’ютерне забезпечення процесу оцінки обстановки у надзвичайних 
ситуаціях. 

21.  Основні аспекти проблеми «людина–біосфера». 
22.  Характеристика шкідливих факторів виробничого середовища. 
23.  Організація оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях. 
24.  Антропогенні забруднення гідросфери внаслідок діяльності суб’єктів го-

сподарювання. 
25.  Спеціальні, локальні та об’єктові системи централізованого оповіщення 

персоналу об’єктів та населення  у разі виникнення НС техногенного характеру. 
26. Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-

грози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту пра-
цівників, матеріальних цінностей суб’єкта господарювання та населення. 

27.  Організація дослідження стійкості роботи промислового підприємства та 
його комп’ютерне забезпечення. 

28.  Оцінка стійкості роботи об’єкту економіки із системами автоматизовано-
го управління технологічними комплексами до дії ударної хвилі ядерного вибуху. 

29.  Оцінка стійкості роботи промислового підприємства до впливу світлово-
го випромінювання. 

30.  Дія проникаючої радіації ядерного вибуху на сучасні програмно-технічні 
засоби та обчислювальну техніку, комп’ютерно-інтегровані системи та мережі. За-
хист електронного обладнання від впливу проникаючої радіації. 

31.  Оцінка стійкості роботи підприємств, установ та організацій до впливу 
проникаючої радіації та радіоактивного забруднення місцевості, які виникають вна-
слідок ядерного вибуху. 
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32.  Моделювання уразливості об’єкта господарської діяльності до впливу 
вторинних уражаючих факторів ядерного вибуху. 

33.  Особливості роботи та розлади здоров’я користувачів комп’ютерів, що 
формуються під впливом роботи з комп’ютером. 

34.  Попередження наслідків аварій на виробництвах із застосуванням аміаку. 
Вплив аміаку на організм людини. Перша допомога. Профілактика уражень. 

35.  Запобігання наслідкам аварій на виробництвах із застосуванням хлору. 
Вплив хлору на організм людини. Перша допомога. Профілактика уражень. 

36.  Забезпечення функціонування Державної системи спостереження, зби-
рання, оброблення та аналізу інформації про стан довкілля. 

37.  Захист працівників суб’єкта господарювання від впливу іонізуючих ви-
промінювань. 

38.  Дія радіоактивного забруднення місцевості на роботу підприємств, уста-
нов та організацій. 

39.  Застосування комп’ютерно-інтегрованих технологій для розрахунку ре-
жимів роботи суб’єкта господарювання в умовах радіоактивного забруднення. 

40.  Алгоритм розрахунку режимів радіаційного захисту робітників і службо-
вців та виробничої діяльності об’єкта господарської діяльності в умовах радіоактив-
ного забруднення місцевості. 

41.  Оцінка впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху на 
елементи складних систем автоматизованого управління технологічними комплек-
сами та заходи захисту. 

42.  Методи захисту електронної апаратури і великих розгалужених систем 
автоматизованого управління виробництвом від дії ЕМІ ядерних вибухів. 

43.  Планування та порядок проведення евакозаходів під час НС мирного ча-
су. 

44.  Шляхи та способи боротьби з наслідками впливу на комп’ютерно-
інтегровані системи та мережі ЕМІ ядерних вибухів на етапі їх розробки та в ході 
експлуатації. 

45. Фактори ризику і можливі порушення здоров’я користувачів 
комп’ютерної мережі. 

46.  Ергономічні вимоги до робочого місця користувача персональним 
комп’ютером (ПК). 

47.  Забезпечення електробезпеки користувачів ПК. 
48.  Створення метеорологічних умов виробничого середовища користувачів 

ВДТ ЕОМ, ПЕОМ. 
49.  Освітлення виробничих приміщень для роботи з ВДТ (на локальній 

комп’ютерній мережі). 
50.  Шум, вібрація, ультразвук, електромагнітні випромінювання у виробни-

чих приміщеннях для роботи з ВДТ та захист від них. 
51.  Забезпечення безпеки життєдіяльності при роботі з ПК. 
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Спеціальності 7.05010101, 8.05010101 «Інформаційні управляючі системи  
та технології»; 8.18010015 «Консолідована інформація»;  

7.17010101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» 
 

1. Забезпечення функціонування Державної системи моніторингу довкілля, 
як складова частина національної інформаційної інфраструктури, сумісної з аналогі-
чними системами інших країн. 

2. Захист персоналу суб’єкта господарювання від впливу іонізуючого ви-
промінювання і забезпечення оцінки радіаційної обстановки. 

3. Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів 
комп’ютерів. 

4. Організація цивільного захисту на об’єктах промисловості та виконання 
заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного похо-
дження. 

5. Інженерний захист персоналу об’єкту та населення. Правила застосуван-
ня. 

6. Використання комп’ютерної техніки для оцінки можливої обстановки. 
7. Підвищення стійкості роботи об’єктів господарської діяльності у воєнний 

час. 
8. Оцінка стійкості роботи промислового підприємства до впливу вторин-

них вражаючих факторів. 
9. Оцінка стійкості роботи об’єкту економіки до впливу вражаючих факто-

рів ядерної зброї. 
10. Планування заходів цивільного захисту на об’єкті у випадку надзвичай-

них ситуацій. 
11. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єкті госпо-

дарської діяльності в осередку ураження (забруднення). 
12. Основні способи та засоби ведення невідкладних аварійно-

відновлювальних робіт, які застосовуються на промисловому підприємстві. 
13. Функціональні заходи у сфері державного регулювання та контролю за-

хисту населення і територій. 
14. Забезпечення участі суб’єкта господарювання у державній системі спо-

стереження, збирання, оброблення та аналізу інформації про стан довкілля. 
15. Вплив виробничого середовища на працездатність та здоров’я користува-

чів комп’ютерів. 
16. Попередження негативного впливу стихійних лих, аварій (катастроф) та 

їх наслідків на функціонування суб’єктів господарювання. 
17. Комп’ютерне забезпечення процесу оцінки радіаційної та хімічної обста-

новки. 
18. Організація та забезпечення проведення розосередження робітників та 

службовців і евакуації населення. 
19. Здоровий спосіб життя людини та його вплив на професійну діяльність. 
20. Фактори виробничого середовища і їх вплив на життєдіяльність людини. 



36 
 

21. Основні принципи і способи забезпечення життєдіяльності персоналу 
суб’єкта господарювання. 

22. Джерела, зони дії та рівні забруднення навколишнього середовища у разі 
аварій на хімічно і радіаційно небезпечних об’єктах, мінімізація негативного впливу. 

23. Організація оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях техногенного 
та природного характеру. 

24. Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту пра-
цівників, матеріальних цінностей суб’єкта господарювання та населення. 

25. Забезпечення оповіщення керівного складу органів виконавчої влади під-
приємств, установ та організацій, населення про загрозу і виникнення НС природно-
го, техногенного та воєнного характеру. 

26. Дослідження стійкості роботи об’єкта господарювання у надзвичайних 
ситуаціях та його програмне забезпечення автоматизованої комп’ютерної обробки 
даних. 

27. Оцінка стійкості роботи об’єкту економіки до впливу ударної хвилі ядер-
ного вибуху. 

28. Моделювання уразливості об’єкта економіки та його елементів до дії вто-
ринних вражаючих факторів ядерного вибуху. 

29. Оцінка стійкості роботи об’єкта до дії проникаючої радіації і радіоактив-
ного забруднення місцевості, які виникають після ядерного вибуху. 

30. Вплив на надійність роботи електронного обладнання проникаючої радіа-
ції ядерного вибуху та впровадження достатніх заходів захисту. 

31. Оцінка дії радіоактивного забруднення місцевості після ядерного вибуху 
на виробничу діяльність промислового підприємства, установи та організації. 

32. Оцінка стійкості роботи промислового підприємства до дії світлового ви-
промінювання ядерного вибуху та пропозиції щодо її підвищення. 

33. Особливості роботи та розлади здоров’я користувачів комп’ютерів, що 
формуються під впливом роботи за комп’ютером. 

34. Створення і функціонування системи моніторингу довкілля з метою інте-
грації екологічних інформаційних систем, що охоплюють певні території. 

35. Попередження наслідків аварій на виробництвах із застосуванням аміаку. 
Вплив аміаку на організм людини. Перша допомога. Профілактика уражень. 

36. Запобігання та ліквідація наслідків аварій на виробництвах із застосуван-
ням хлору. Вплив хлору на людей. Перша допомога. Профілактика уражень. 

37. Забезпечення захисту працівників суб’єктів господарювання та населення 
від впливу іонізуючих випромінювань. 

38. Організація робочого місця користувача відео дисплейним терміналом. 
39. Розроблення та впровадження режимів радіаційного захисту робітників і 

службовців та виробничої діяльності об’єкта промисловості в умовах радіоактивно-
го забруднення місцевості. 

40. Вплив електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху на елементи 
виробництва та заходи захисту. 
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41. Захист інформаційних управляючих систем від ушкоджень, що викликані 
дією ЕМІ ядерних вибухів. 

42. Підвищення стійкості роботи комп’ютеризованих систем в умовах дії 
ЕМІ ядерних вибухів. 

43. ЕМІ-обстановка та її вплив на стійкість автоматизованих комп’ютерних 
систем в умовах НС воєнного часу. 

44. Оцінка події, що сталася або може статися у прогнозований термін, та ви-
значення ступеня реагування на відповідному рівні управління. 

45. Планування та порядок проведення евакуації населення з районів наслід-
ків впливу НС техногенного та природного характеру. 

46. Фактори ризику і можливі порушення здоров’я користувачів 
комп’ютерної мережі. 

47. Ергономічні вимоги до робочого місця користувача персональним 
комп’ютером (ПК). 

48. Забезпечення електробезпеки користувачів ПК. 
49. Створення метеорологічних умов виробничого середовища користувачів 

ВДТ ЕОМ, ПЕОМ. 
50. Освітлення виробничих приміщень для роботи з ВДТ (на локальній 

комп’ютерній мережі). 
51. Шум, вібрація, ультразвук, електромагнітні випромінювання у виробни-

чих приміщеннях для роботи з ВДТ та захист від них. 
52. Забезпечення безпеки життєдіяльності при роботі з ПК. 

 
 

Спеціальність 7.05010201, 8.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» 
 

1. Оцінка стійкості системи управління і постачання суб’єктів господарю-
вання, підготовка до відновлення порушеного виробництва. 

2. Оцінка стійкості системи управління підприємством. 
3. Оцінка надійності системи матеріально-технічного постачання і виробни-

чих зв’язків. 
4. Оцінка підготовки суб’єкта господарювання до відновлення порушеного 

виробництва. 
5. Розрахунок потреби ОГД в захисних спорудах і їх оснащення. 
6. Оцінка надійності захисту виробничого персоналу об’єкта у воєнний час. 
7. Оцінка надійності захисту виробничого персоналу і її послідовність. 
8. Заходи по підвищенню стійкості об’єктів в НС. Захист персоналу об’єктів 

та членів їх сімей. 
9. Забезпечення надійності управління і матеріально-технічного постачання 

суб’єкта господарювання. 
10. Відновлення роботи інженерно-технічного комплексу цеху, заводу в НС. 
11. Забезпечення функціонування цехів підприємств-дублерів для відновлен-

ня виробництва та виготовлення незавершеної продукції у запасних цехах або на 
інших підприємствах. 
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12. Аварія на радіаційно небезпечних підприємствах із джерелом іонізуючого 
випромінювання, їх несанкціоноване перевезення, зберігання, використання та ви-
явлення в непристосованих місцях. 

13. Попередження наслідків аварії на атомних електростанціях (АЕС). Лікві-
дація наслідків. 

14. Ліквідація наслідків аварії на автономних підстанціях з тривалою перер-
вою електропостачання усіх споживачів. 

15. Аварії на очисних спорудах стічних вод промислових підприємств з ма-
совим викидом забруднюючих речовин. 

16. НС, пов’язані із зміною стану біосфери і гідросфери, та їх вплив на функ-
ціонування суб’єктів господарювання і життєдіяльність населення. 

17. Проблеми безпеки життєдіяльності людини. Роль і завдання керівного 
складу в її забезпеченні. 

18. Запобігання негативному впливу стихійних лих та промислових аварій. 
Основні параметри їх уражаючої дії на людей, тварин, рослин. Захист від них. 

19. Підвищення стійкості підприємства при аваріях з викидом НХР. Допомо-
га служб цивільного захисту міста (району) у випадку аварії. 

20. Попередження та ліквідація наслідків ураження людей і тварин, забруд-
нення с/г рослин, продовольства і води отруйними речовинами (ОР). Характеристи-
ка небезпечних ОР. 

21. Запобігання забрудненню повітря, виробничих приміщень НХР, допусти-
мі значення для основних речовин-забруднювачів; їх характеристика та засоби захи-
сту. 

22. Мінімізація радіоактивного ураження та втрат серед промислово-
виробничого персоналу у випадку застосування наземних ядерних вибухів під час 
надзвичайних ситуацій воєнного часу. 

23. Характеристика осередків ураження і зон забруднення при виробничих 
аваріях і катастрофах на підприємствах хімічної та атомної промисловості. 

24. Оцінка дії електромагнітного імпульсу (ЕМІ) на елементи виробництва і 
методи захисту. 

25. Методи захисту від дії ЕМІ, що базуються на врахуванні його можливого 
негативного впливу. 

26. Стійкість роботи суб’єкта господарювання до дії проникаючої радіації і 
радіоактивного забруднення. 

27. Оцінка стійкості роботи ОГД до дії проникаючої радіації і радіоактивного 
забруднення на підприємствах. 

28. Розроблення та впровадження режимів радіаційного захисту працюючих і 
службовців у виробничій діяльності об’єкту в умовах радіоактивного забруднення 
місцевості. 

29. Проведення розрахунку режимів роботи об’єкту в умовах радіоактивного 
забруднення при аваріях на АЕС. 

30. Мінімізація наслідків аварії з викидом НХР при їх виробництві, перероб-
ці, використанні або зберіганні. 
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31. Врахування негативного впливу на персонал та населення НХР у процесі 
протікання хімічних реакцій, що розпочалися внаслідок аварії на ХНО. 

32. Заходи захисту населення в місцях масового скупчення людей. 
33. Забезпечення стійкості роботи вибухопожежонебезпечного об’єкту. Захо-

ди захисту промислово-виробничого персоналу. 
34. Оцінка впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху на 

елементи автоматизованих ліній (систем) цехів і методи захисту від нього. 
35. Оцінка стійкості роботи ОГД в умовах НС мирного та воєнного часу. 
36. Оцінка стійкості роботи об’єкту до дії світлового випромінювання ядер-

ного вибуху. 
37. Проведення аварійно-відновлювальних робіт на комп’ютерних та елект-

ричних мережах. 
38. Оцінка стійкості роботи промислового цеху в умовах радіаційного забру-

днення при ядерному вибуху. Оцінка інженерного захисту робітників і службовців 
промислового об’єкту. 

39. Стійкість роботи ОГД в умовах НС мирного часу. 
40. Оцінка стійкості роботи ХНО в умовах НС мирного часу. 
41. Забезпечення безпеки життєдіяльності робітників і службовців об’єкта та 

населення в умовах надзвичайних ситуацій техногенного походження. 
42. Забезпечення безпеки життєдіяльності населення в умовах надзвичайних 

ситуацій природного походження. 
43. Підтримання безпеки життєдіяльності в системі "людина - життєве сере-

довище" 
44. Створення комфортних умов праці на промисловому підприємстві, яке 

розглядається в дипломному проекті (роботі). 
45. Організація протипожежного захисту та проведення протипожежної про-

філактики на промисловому підприємстві.  
46. Кримінологічна безпека. Джерела загроз об’єкту економіки та система 

безпеки. 
47. Заходи особистої кримінологічної безпеки. 
48. Використання формувань ЦЗ при ліквідації наслідків землетрусів. 
49. Організація та основні способи ліквідації наслідків повеней та паводків на 

промисловому підприємстві. 
50. Ліквідація снігових заносів та обледенінь. Заходи безпеки. 
51. Використання формувань ЦЗ при боротьбі з повзунами та селями. Заходи 

безпеки при виконанні робіт. 
52. Ліквідація наслідків великих виробничих аварій і катастроф. Основні за-

ходи по попередженню аварій і катастроф. 
53. Надзвичайні ситуації, пов’язані зі зміною стану біосфери і гідросфери та 

їх вплив на виробничу діяльність суб’єкта господарювання. 
54. Запобігання негативному впливу основних стихійних лих, аварій, катаст-

роф природного і техногенного характеру, основні параметри їх уражаючої дії на 
живі організми та захист від них людей і тварин, заходи щодо попередження. 
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55. Особливості радіоактивного забруднення місцевості і повітря при аваріях 
на АЕС. Характеристика можливих зон забруднення та превентивних заходів захис-
ту. 

56. Заходи щодо попередження утворенню осередків ураження і зон забруд-
нення при виробничих аваріях і катастрофах на підприємствах хімічної та атомної 
промисловості. 

57. Оцінка можливої радіаційної обстановки при аваріях на АЕС. 
58. Оцінка дії електромагнітного поля, хвиль, імпульсу на людину та апара-

туру, способи захисту. 
59. Фізичні фактори виробничого середовища та засоби боротьби з їх шкід-

ливою дією. 
60. Застосування режимів захисту і хімічного контролю при викиді (виливі) 

НХР у випадку аварії на хімічно небезпечному об’єкті. 
61. Застосування допустимих доз опромінення та рівнів радіаційного забруд-

нення для безпечного проживання населення та функціонування суб’єктів господа-
рювання. 

62. Врахування шкідливих і небезпечних умов праці персоналу в ході прова-
дження виробничої діяльності суб’єктами господарювання. 

63. Виробничий і побутовий травматизм, наслідки і заходи щодо його попе-
редження. 

64. Джерела виникнення шуму і вібрацій. Заходи і засоби захисту від шуму і 
вібрацій, гігієнічні та допустимі норми. 

65. Шкідливі та небезпечні фактори на виробництві та захист від них працю-
ючих. 

66. Умови та фактори виникнення пожеж та суцільних пожеж. Заходи попе-
редження пожеж та суцільних пожеж. 

67. Середовище проживання людини: навколишнє, виробниче, побутове. 
Проблема безпеки людини і завдання керівного складу в її забезпеченні. 

68. Основи фізіології праці й комфортних умов життєдіяльності. Класифіка-
ція основних форм діяльності людини. Особливості фізичної та розумової праці. 

69. Поняття про оптимально допустимі, шкідливі й небезпечні умови праці. 
Основні шляхи забезпечення комфортних умов роботи, організація робочого місця. 
Організація раціонального режиму праці і відпочинку. Вплив метеорологічних умов 
на організм людини та на її працездатність. 

70. Небезпечні і шкідливі фактори середовища проживання. Джерела забруд-
нення навколишнього середовища. Наслідки негативних дій небезпечних і шкідли-
вих факторів середовища, їх вплив на людину. 
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Спеціальність 7.05010302, 8.05010302 «Інженерія програмного  
забезпечення» 

 
1. Фактори ризику і можливі порушення здоров’я користувачів 

комп’ютерної мережі. 
2.  Ергономічні вимоги до робочого місця користувача персональним 

комп’ютером (ПК). 
3.  Забезпечення електробезпеки користувачів ПК. 
4.  Створення метеорологічних умов виробничого середовища користувачів 

ВДТ ЕОМ, ПЕОМ. 
5.  Освітлення виробничих приміщень для роботи з ВДТ (на локальній 

комп’ютерній мережі). 
6.  Шум, вібрація, ультразвук, електромагнітні випромінювання у виробни-

чих приміщеннях для роботи з ВДТ та захист від них. 
7.  Забезпечення безпеки життєдіяльності при роботі з ПК. 
8. Державна система моніторингу довкілля, як складова частина національ-

ної інформаційної інфраструктури, сумісної з аналогічними системами інших країн. 
9.  Забезпечення захисту працівників суб’єкта господарювання від іонізую-

чих випромінювань. 
10. Фактори, що впливають на функціональний стан користувачів 

комп’ютерів. 
11. Організація цивільного захисту на об’єктах промисловості та виконання 

заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного похо-
дження. 

12. Інженерний захист персоналу об’єкту та населення. Правила застосуван-
ня. 

13. Використання комп’ютерної техніки для оцінки можливої обстановки. 
14. Підвищення стійкості роботи об’єктів господарської діяльності у воєнний 

час. 
15. Оцінка стійкості роботи промислового підприємства до впливу вторин-

них вражаючих факторів. 
16.  Оцінка стійкості роботи об’єкту економіки до впливу вражаючих факто-

рів ядерної зброї. 
17. Планування заходів цивільного захисту на об’єкті у випадку надзвичай-

них ситуацій. 
18. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єкті госпо-

дарської діяльності в осередку ураження (зараження). 
19.  Застосування основних способів та засобів в ході проведення невідклад-

них аварійно-рятувальних робіт на промисловому підприємстві. 
20. Функціональні заходи у сфері державного регулювання та контролю за-

хисту населення і територій. 
21. Функціонування державної системи спостереження, збирання, оброблен-

ня та аналізу інформації про стан довкілля під час надзвичайних ситуацій мирного 
та воєнного часу. 
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22. Вплив виробничого середовища на працездатність та здоров’я користува-
чів комп’ютерів. 

23. Вплив стихійних лих, аварій (катастроф) та їх наслідків на функціонуван-
ня суб’єктів господарювання. 

24. Комп’ютерне забезпечення процесу оцінки радіаційної та хімічної обста-
новки. 

25. Організація та забезпечення заходів щодо розосередження робітників та 
службовців суб’єктів господарювання, що продовжують свою роботу в особливий 
період, і евакуації населення. 

26. Здоровий спосіб життя людини та його вплив на професійну діяльність. 
27. Фактори виробничого середовища і їх вплив на життєдіяльність промис-

лово-виробничого персоналу. 
28. Основні принципи і способи забезпечення життєдіяльності. 
29. Джерела, зони дії та рівні забруднення навколишнього середовища у разі 

аварій на хімічно і радіаційно небезпечних об’єктах. 
30. Організація оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях техногенного 

та природного характеру. 
31. Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-

грози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту пра-
цівників, матеріальних цінностей суб’єкта господарювання та населення. 

32.  Оповіщення керівного складу органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій, населення про загрозу і виникнення НС природного, техно-
генного та воєнного характеру. 

33. Дослідження стійкості роботи суб’єкта господарювання у надзвичайних 
ситуаціях та його програмне забезпечення автоматизованої комп’ютерної обробки. 

34. Оцінка стійкості роботи об’єкту економіки до впливу ударної хвилі ядер-
ного вибуху. 

35. Моделювання уразливості об’єкта економіки та його елементів до дії вто-
ринних вражаючих факторів ядерного вибуху. 

36.  Оцінка стійкості роботи об’єкта до дії проникаючої радіації і радіоактив-
ного забруднення місцевості, які виникають після ядерного вибуху. 

37. Вплив на надійність роботи електронного обладнання проникаючої радіа-
ції ядерного вибуху. 

38. Негативний вплив радіоактивного забруднення місцевості після ядерного 
вибуху на виробничу діяльність промислового підприємства, установи та організа-
ції. 

39. Оцінка стійкості роботи промислового підприємства до дії світлового ви-
промінювання ядерного вибуху. 

40. Особливості роботи та розлади здоров’я користувачів комп’ютерів, що 
формується під впливом роботи за комп’ютером. 

41. Створення і функціонування системи моніторингу довкілля з метою інте-
грації екологічних інформаційних систем, що охоплюють певні території. 

42. Запобігання наслідкам аварій на виробництвах із застосуванням аміаку. 
Вплив аміаку на організм людини. Перша допомога. Профілактика уражень. 



43 
 

43. Попередження аварій на виробництвах із застосуванням хлору. Вплив 
хлору на людей. Перша допомога. Профілактика уражень. 

44. Забезпечення захисту працівників суб’єктів господарювання та населення 
від впливу іонізуючих випромінювань. 

45.  Організація робочого місця користувача відеодисплейним терміналом. 
46. Розроблення та впровадження режимів радіаційного захисту робітників і 

службовців та виробничої діяльності об’єкта промисловості в умовах радіоактивно-
го забруднення місцевості. 

47. Вплив електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху на елементи 
виробництва та заходи захисту. 

48. Захист інформаційних управляючих систем від ушкоджень, що викликані 
дією ЕМІ ядерних вибухів. 

49. Підвищення стійкості роботи комп’ютеризованих систем в умовах дії 
ЕМІ ядерних вибухів. 

50. ЕМІ-обстановка та її вплив на стійкість автоматизованих комп’ютерних 
систем в умовах НС воєнного часу. 

51. Оцінка події, що сталася або може статися у прогнозований термін, та ви-
значення ступеня реагування на відповідному рівні управління. 

52. Планування та порядок проведення евакуації населення з районів наслід-
ків впливу НС техногенного та природного характеру. 

53. Фактори ризику і можливі порушення здоров’я користувачів 
комп’ютерної мережі. 

54.  Ергономічні вимоги до робочого місця користувача персональним 
комп’ютером (ПК). 

55.  Забезпечення електробезпеки користувачів ПК. 
56.  Створення метеорологічних умов виробничого середовища користувачів 

ВДТ ЕОМ, ПЕОМ. 
57.  Освітлення виробничих приміщень для роботи з ВДТ (на локальній 

комп’ютерній мережі). 
58.  Шум, вібрація, ультразвук, електромагнітні випромінювання у виробни-

чих приміщеннях для роботи з ВДТ та захист від них. 
59.  Забезпечення безпеки життєдіяльності при роботі з ПК. 

 
 

А.2 Орієнтовні теми для енергетичних спеціальностей 
 
 

Спеціальність 7.05070108, 8.05070108 «Енергетичний менеджмент» 
 

1. Організація цивільного захисту на об’єктах енергетики. 
2. Підвищення стійкості роботи об’єктів енергетики у воєнний час. 
3. Оцінка стійкості роботи підприємств електротехнічної та світлотехнічної 

галузі до впливу вражаючих факторів ядерного вибуху. 
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4. Проведення планування заходів цивільного захисту на підприємстві елек-
тротехнічної та світлотехнічної галузі у випадку надзвичайних ситуацій. 

5. Підготовка та проведення аварійно-відбудовних робіт на об’єктах підпри-
ємств електротехнічної галузі в осередках ураження. 

6. Організація оповіщення персоналу об’єктів та населення  про НС техно-
генного і природного характеру. 

7. Влаштування та застосування локальних та спеціальних централізовані 
систем оповіщення персоналу та населення у разі аварії на потенційно небезпечних 
об’єктах. 

8. Запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного походження на об’єктах енергетики. 

9. Характеристика негативного впливу та заходи захисту від стихійних лих, 
дія яких може порушити роботу об’єктів енергетики. 

10. Інженерні заходи захисту населення та персоналу об’єктів енергетики. 
Організація укриття у мирний та воєнний час. 

11. Функціонування єдиної національної системи зв’язку та забезпечення 
оповіщення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру. 

12. Організація дослідження стійкості роботи об’єктів енергетики у надзви-
чайних ситуаціях. 

13. Захист персоналу об’єктів енергетики від впливу іонізуючих випроміню-
вань. 

14. Застосування основних способів ведення аварійно-рятувальних робіт на 
підприємствах енергетики під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій приро-
дного походження. 

15. Дослідження стійкості роботи у надзвичайних ситуаціях підприємств еле-
ктротехнічної та світлотехнічної галузі. 

16. Ведення невідкладних аварійно-відновлюваних робіт на об’єктах енерге-
тики підчас ліквідації наслідків буревію, обледеніння, землетрусів. 

17. Оцінка стійкості роботи об’єктів енергетики до дії ударної хвилі ядерного 
вибуху. 

18. Стійкість роботи об’єкта енергетики до дії вторинних вражаючих факто-
рів ядерного вибуху. 

19. Оцінка стійкості роботи об’єкта енергетики до дії проникаючої радіації та 
радіоактивного забруднення місцевості. 

20. Надійність роботи електронного обладнання в умовах впливу проникаю-
чої радіації ядерного вибуху. 

21. Оцінка стійкості роботи підприємства, де застосовують автоматизовані 
технології виробництва, до дії світлового випромінювання ядерного вибуху. 

22. Розрахунок режимів роботи енергокомпанії в умовах радіоактивного за-
бруднення місцевості. 

23. Режими радіаційного захисту персоналу та виробничої діяльності підпри-
ємств електротехнічної та світлотехнічної галузі в умовах радіоактивного забруд-
нення місцевості внаслідок надзвичайних ситуацій воєнного характеру. 
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24. Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту пра-
цівників, матеріальних цінностей суб’єкта господарювання та населення. 

25. Оцінка впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерних вибухів на 
елементи складних електротехнічних систем та заходи захисту. 

26. Захист електротехнічних систем та електронної апаратури від ушкоджень, 
що викликані ЕМІ ядерних вибухів. 

27. Виникнення ЕМІ-обстановки та її вплив на стійкість роботи енергетичних 
систем під час НС воєнного характеру. 

28. Підвищення стійкості роботи об’єктів енергетики в умовах впливу ЕМІ 
ядерних вибухів. 

29. Методи захисту електронної апаратури та складних розгалужених систем 
від дії ЕМІ ядерних вибухів. 

30. Протипожежна стійкість підприємства електротехнічної галузі націона-
льної економіки під час надзвичайних ситуацій воєнного часу. 

31. Державна система моніторингу довкілля, основні завдання, організація і 
функціонування під час надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 

32. Попередження наслідків аварій на виробництвах із застосуванням аміаку. 
Вплив аміаку на організм людини. Перша допомога. Профілактики уражень. 

33. Застосування алгоритму класифікації надзвичайних ситуацій та порядок 
реагування на них. 

34. Запобігання аваріям на виробництвах із застосуванням хлору. Вплив хло-
ру на організм людини. Перша допомога. Профілактика уражень. 

35. Евакуаційні заходи, організація і планування, особливості проведення у 
випадку аварій, катастроф і стихійних лих. 

36. Застосування засобів індивідуального захисту на підприємствах електро-
технічної та світлотехнічної галузі. 

37. Підвищення стійкості роботи котельні в умовах застосування ядерної 
зброї. 

38. Підвищення стійкості роботи турбогенератора в умовах застосування 
ядерної зброї. 

39. Підвищення стійкості роботи парогенератора в умовах застосування яде-
рної зброї. 

40. Підвищення стійкості роботи гідрогенератора до дії уражаючих факторів 
ядерного вибуху. 

41. Підвищення стійкості роботи реактора в умовах застосування ядерної 
зброї. 

42. Оцінка стійкості роботи електродвигуна до впливу уражаючих факторів 
ядерного вибуху і заходи захисту. 

43. Вплив електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на роботу електрод-
вигуна і заходи захисту. 

44.  Вплив електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на роботу системи 
електропостачання, що проектується, та заходи захисту. 
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45.  Оцінка впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на повітряні 
і підземні кабельні лінії електропередач і заходи захисту. 

46.  Підвищення стійкості електропостачання міста (району міста) в умовах 
застосування ядерної зброї. 

47.  Підвищення стійкості електропостачання суб’єкта господарювання в 
умовах застосування ядерної зброї. 

48.  Підвищення стійкості постачання споживачів тепловою енергією в умо-
вах застосування ядерної зброї. 

49.  Особливості електропостачання шахти (виробітку), що пристосована для 
захисту населення від зброї масового ураження. 

50.  Заходи щодо захисту високовольтних трансформаторів і кабелів від 
впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху. 

 
 

Спеціальність 7.05070105, 8.05070105 «Світлотехніка і джерела  
світла» 

 
1. Підвищення стійкості роботи об’єктів господарської діяльності під час 

НС мирного часу. 
2. Оцінка стійкості роботи підприємств електротехнічної та світлотехнічної 

галузі до впливу вражаючих факторів ядерної зброї.  
3. Планування заходів цивільного захисту на підприємствах електротехніч-

ної та світлотехнічної галузі у випадку надзвичайних ситуацій. 
4. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на 

об’єктах енергетики в осередках ураження (забруднення). 
5. Організація та забезпечення невідкладних аварійно-відновлювальних ро-

біт на об’єктах енергетики, які проводяться під час ліквідації наслідків надзвичай-
них ситуацій природного характеру. 

6. Застосування основних способів ведення невідкладних робіт на об’єктах 
енергозабезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного 
характеру в мирний час. 

7. Система цивільного захисту промислового об’єкту з випуску джерел ви-
промінювання, світлових приладів та освітлюваних установок. 

8. Планування і конструктивні рішення захисних споруд цивільного захис-
ту, розміщення технологічного обладнання та влаштування систем життєзабезпе-
чення. 

9. Негативні виробничі фактори, що знижують продуктивність праці проми-
слово-виробничого персоналу. 

10. Причини електротравматизму на виробництві. Вплив електричного стру-
му на організм людини. 

11. Функціонування єдиної національної системи зв’язку (ЄНСЗ) та забезпе-
чення оповіщення персоналу об’єктів та населення у разі виникнення НС техноген-
ного і природного характеру. 
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12. Участь суб’єктів господарювання у державній системі спостереження, 
збирання, оброблення та аналізу інформації про стан довкілля. 

13. Захист робітників та службовців суб’єкта господарювання від впливу іо-
нізуючих випромінювань. 

14. Характеристика стихійних лих, аварій (катастроф) та їх наслідків, що мо-
жуть вплинути на роботу об’єктів енергетики. 

15. Роль об’єктових систем оповіщення у функціонуванні загальнодержавної 
та регіональних систем централізованого оповіщення ЦЗ. 

16. Організація та забезпечення оповіщення персоналу суб’єктів господарю-
вання і населення у разі загрози та виникнення НС техногенного і природного хара-
ктеру. 

17. Дослідження стійкості роботи об’єктів енергетики під час надзвичайних 
ситуацій мирного та воєнного часу. 

18. Оцінка стійкості роботи промислового підприємства до впливу ударної 
хвилі ядерного вибуху та заходи щодо її підвищення. 

19. Оцінка стійкості роботи приладобудівного заводу до дії світлового ви-
промінювання ядерного вибуху та розроблення заходів щодо її підвищення. 

20. Моделювання уразливості енергетичного об’єкта та його елементів до 
впливу вторинних вражаючих факторів ядерного вибуху. 

21. Оцінка стійкості об’єкта до впливу вторинних уражаючих факторів ядер-
ного вибуху та заходи щодо її підвищення. 

22. Дія електричного струму на робітників та службовців суб’єкта господа-
рювання та забезпечення першої допомоги при електротравмах. 

23. Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту пра-
цівників, матеріальних цінностей суб’єкта господарювання та населення. 

24. Вплив проникаючої радіації ядерного вибуху на роботу світлових прила-
дів, освітлюваних установок, пускорегулюючі апарати розрядних ламп та матеріали 
з яких вони виготовлені, заходи щодо захисту. 

25. Протипожежна стійкість об’єкта енергетики під час надзвичайних ситуа-
цій техногенного і природного характеру. 

26. Оцінка стійкості роботи об’єкта енергетики до впливу проникаючої раді-
ації, радіоактивного забруднення місцевості, розроблення пропозицій щодо її під-
вищення. 

27. Розроблення та застосування режимів виробничої діяльності та радіацій-
ного захисту робітників і службовців об’єкта енергетики в умовах радіоактивного 
забруднення місцевості під час застосування ядерної зброї. 

28. Проведення розрахунку режимів роботи об’єкта енергетики в умовах ра-
діоактивного забруднення. 

29. Оцінка впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху на 
джерела випромінювання, світлові прилади, освітлювані установки та заходи захис-
ту. 

30. Захист світлотехнічної апаратури та електронної апаратури від ушко-
джень, викликаних ЕМІ ядерних вибухів. 
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31. Застосування методів захисту світлотехнічної апаратури від дії ЕМІ ядер-
них вибухів. 

32. Запобігання наслідкам аварій на виробництвах із застосуванням аміаку. 
Вплив аміаку на організм людини. Перша допомога. Профілактика уражень. 

33. Впровадження шляхів та способів боротьби з наслідками впливу елект-
ромагнітного імпульсу ядерних вибухів на етапі розробки світлотехнічних систем та 
під час їх експлуатації. 

34. ЕМІ-обстановка та її вплив на роботу складних розгалужених світлотех-
нічних систем. 

35. Мінімізація наслідків аварій на виробництвах із застосуванням хлору. 
Вплив хлору на організм людини. Перша допомога. Профілактика уражень. 

36. Державна система моніторингу довкілля, основні завдання, організація і 
функціонування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій мирного та во-
єнного часу. 

37. Оцінка надзвичайної події, що сталася або може статися у прогнозований 
термін, та визначення ступеня реагування на відповідному рівні управління. 

38. Організація та забезпечення евакуаційних заходів, їх організація і плану-
вання, особливості проведення у випадку аварій, катастроф і стихійних лих. 

39. Підвищення стійкості роботи котельні в умовах застосування ядерної 
зброї та заходи захисту. 

40. Підвищення стійкості роботи турбогенератора в умовах застосування 
ядерної зброї. 

41. Підвищення стійкості роботи парогенератора в умовах застосування яде-
рної зброї. 

42. Підвищення стійкості роботи гідрогенератора до дії уражаючих факторів 
ядерного вибуху. 

43. Підвищення стійкості роботи реактора в умовах застосування ядерної 
зброї. 

44. Оцінка стійкості роботи електродвигуна до впливу уражаючих факторів 
ядерного вибуху і заходи захисту. 

45. Вплив електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на роботу електрод-
вигуна і заходи захисту. 

46.  Вплив електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на роботу системи 
електропостачання, що проектується, та заходи захисту. 

47.  Оцінка впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на повітряні 
і підземні кабельні лінії електропередач і заходи захисту. 

48.  Підвищення стійкості електропостачання міста (району міста) в умовах 
застосування ядерної зброї. 

49.  Підвищення стійкості електропостачання об’єкта в умовах застосування 
ядерної зброї. 

50.  Підвищення стійкості постачання споживачів тепловою енергією в умо-
вах застосування ядерної зброї. 

51.  Особливості електропостачання шахти (виробітку), що пристосована для 
захисту населення від зброї масового ураження. 
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52.  Заходи щодо захисту високовольтних трансформаторів і кабелів від 
впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху. 

53. Проектування інженерно-технічних заходів цивільного захисту на 
об’єктах енергетики відповідно до вимог відомчих нормативів. 

54. Підвищення стійкості систем енергопостачання та використання ядерної 
енергії. 

55. Проведення першочергових аварійно-відбудовних робіт на електростан-
ціях (підстанціях і лініях електропередач) в зоні НС. 

56. Забезпечення аварійного реагування при радіаційних аваріях на АЕС. 
 
 

Спеціальність 7.05070103, 8.05070103 «Електротехнічні системи  
електроспоживання» 

 
1. Підвищення стійкості роботи об’єктів енергетики під час НС воєнного ча-

су. 
2. Оцінка стійкості роботи об’єктів енергетики до впливу уражаючих фак-

торів ядерного вибуху. 
3. Планування заходів цивільного захисту на об’єктах енергетичної галузі у 

випадку надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 
4. Проведення аварійно-відновлювальних та інших невідкладних робіт на 

енергомережах в осередках ураження. 
5. Проведення невідкладних аварійно-відновлюваних робіт на енергомере-

жах по відновленню енергопостачання населених пунктів та підприємств. 
6. Відновлення електропостачання на об’єктах цивільного захисту. 
7. Забезпечення інженерного захисту персоналу об’єктів енергетики. 
8. Вплив виробничого середовища на життєдіяльність робітників та службо-

вців об’єктів енергетики. 
9. Організація цивільного захисту на об’єктах енергетики. 
10. Врахування можливих факторів електронебезпеки у виробництві на 

об’єктах енергетики. 
11. Застосування технічних засобів електробезпеки на об’єктах енергетики. 
12. Забезпечення оповіщення персоналу та населення у разі виникнення ава-

рій на потенційно небезпечних об’єктах. 
13. Єдина національна система зв’язку та забезпечення оповіщення населення 

і персоналу об’єктів у разі аварій на АЕС. 
14. Застосування спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення та 

зв’язку ЦЗ, забезпечення їх експлуатаційно-технічного обслуговування. 
15. Дослідження стійкості роботи підприємств електротехнічної галузі у НС. 
16. Державна система моніторингу довкілля, основні завдання, організація і 

функціонування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій мирного та во-
єнного часу. 

17. Організація захисту персоналу об’єктів енергетики та населення від впли-
ву іонізуючих випромінювань. 
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18. Оцінка стійкості роботи об’єктів енергетики до дії ударної хвилі ядерного 
вибуху. 

19. Оцінка стійкості роботи електричних систем до дії світлового випромі-
нювання ядерного вибуху, заходи захисту. 

20. Оцінка впливу на промислове підприємство та його елементи вторинних 
уражаючих факторів ядерного вибуху. 

21. Можливість виникнення та оцінка наслідків вторинного осередку хіміч-
ного ураження. 

22. Оцінка стійкості роботи електричних мереж та систем до дії проникаючої 
радіації і радіоактивного забруднення місцевості ядерного вибуху. 

23. Протипожежна стійкість електротехнічних систем електроспоживання під 
час надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

24. Підвищення надійності роботи електронного обладнання в умовах дії 
проникаючої радіації ядерного вибуху. 

25. Дія електричного струму на персонал, що експлуатує об’єкти енергетики. 
Перша допомога при електротравмах. 

26. Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту пра-
цівників, матеріальних цінностей суб’єкта господарювання та населення. 

27. Розрахунок режимів роботи об’єкта енергетики в умовах радіоактивного 
забруднення місцевості під час надзвичайних ситуацій воєнного часу. 

28. Проведення евакуаційних заходів, їх планування і організація, особливос-
ті проведення у випадку виникнення НС техногенного та природного характеру. 

29. Підвищення стійкості роботи електротехнічних систем електроспоживан-
ня в умовах впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерних вибухів. 

30. Розробка заходів щодо захисту електротехнічних систем та електронної 
апаратури від пошкоджень, які викликані ЕМІ ядерних вибухів. 

31. Методи захисту великих розгалужених електротехнічних систем та елек-
тронної апаратури від дії ЕМІ під час НС воєнного часу. 

32. Шляхи та способи боротьби з наслідками впливу електромагнітного ім-
пульсу ядерних вибухів на етапі розробки електротехнічних систем та при їх екс-
плуатації. 

33. Оцінка дії електромагнітного імпульсу (ЕМІ ) ядерного вибуху на елеме-
нти електротехнічних систем електроспоживання та заходи захисту. 

34. Виникнення ЕМІ- обстановки та її вплив на роботу складних розгалуже-
них електротехнічних систем. 

35. Оцінка надзвичайної події, що сталася або може статися у прогнозований 
термін, та визначення ступеня реагування на відповідному рівні управління. 

36. Функціонування Державної системи спостереження, збирання, оброблен-
ня та аналізу інформації про стан довкілля у разі загрози та виникнення надзвичай-
них ситуацій техногенного та природного характеру. 

37. Застосування алгоритму класифікації надзвичайних ситуацій та порядок 
реагування на них. 
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38. Підвищення стійкості роботи котельні в умовах застосування ядерної 
зброї. 

39. Підвищення стійкості роботи турбогенератора в умовах застосування 
ядерної зброї. 

40. Підвищення стійкості роботи парогенератора в умовах застосування яде-
рної зброї. 

41. Підвищення стійкості роботи гідрогенератора до дії уражаючих факторів 
ядерного вибуху. 

42. Підвищення стійкості роботи реактора в умовах застосування ядерної 
зброї. 

43. Оцінка стійкості роботи електродвигуна до впливу уражаючих факторів 
ядерного вибуху і заходи захисту. 

44. Вплив електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на роботу електрод-
вигуна і заходи захисту. 

45.  Вплив електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на роботу системи 
електропостачання, що проектується, та заходи захисту. 

46.  Оцінка впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на повітряні 
і підземні кабельні лінії електропередач і заходи захисту. 

47.  Підвищення стійкості електропостачання міста (району міста) в умовах 
застосування ядерної зброї. 

48.  Підвищення стійкості електропостачання об’єкта в умовах застосування 
ядерної зброї. 

49.  Підвищення стійкості постачання споживачів тепловою енергією в умо-
вах застосування ядерної зброї. 

50.  Особливості електропостачання шахти (виробітку), що пристосована для 
захисту населення від зброї масового ураження. 

51.  Заходи щодо захисту високовольтних трансформаторів і кабелів від 
впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху. 

52. Проектування інженерно-технічних заходів цивільного захисту на 
об’єктах енергетики відповідно до вимог відомчих нормативів. 

53. Підвищення стійкості систем енергопостачання та використання ядерної 
енергії. 

54. Проведення першочергових відбудовних робіт на електростанціях (підс-
танціях і лініях електропередач) в зоні НС. 

55. Аварійне реагування при радіаційних аваріях на АЕС. 
 
 
 
 
 
 

А.3 Орієнтовні теми для спеціальностей харчової і переробної промисло-
вості та сільськогосподарського машинобудування 
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Спеціальність 7.05050313, 8.05050313 «Обладнання переробних і  

харчових виробництв» 
 

1. Підвищення стійкості роботи підприємств харчової та переробної промис-
ловості під час НС техногенного та природного характеру. 

2. Оцінка стійкості роботи підприємств харчової промисловості до впливу 
уражаючих факторів ядерного вибуху. 

3. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на підпри-
ємствах харчової та переробної промисловості в осередках ураження. 

4. Здійснення заходів щодо знезаражування обладнання, транспортних засо-
бів, харчової сировини та напівфабрикатів, промислових будівель у разі виникнення 
радіаційного, хімічного, бактеріологічного їх забруднення (зараження). 

5. Проведення аварійно-відновлювальних робіт під час локалізації та ліквіда-
ції наслідків аварій на підприємствах харчової та переробної промисловості. 

6. Негативний вплив шкідливих факторів виробничого середовища, що зни-
жують працездатність промислово-виробничого персоналу, заходи щодо його усу-
нення. 

7. Організація цивільного захисту на підприємстві харчової та переробної 
промисловості як ключова передумова відновлення виробництва у разі загрози та 
виникнення НС мирного та воєнного часу. 

8. Проведення заходів щодо інженерного захисту персоналу підприємств ха-
рчової та переробної промисловості і населення, що проживає на прилеглій до них 
території. 

9. Влаштування та застосування локальних систем раннього виявлення над-
звичайних ситуацій та оповіщення персоналу та населення у разі їх виникнення на 
підприємствах переробної промисловості і забезпечення їх роботи. 

10. Організація та проведення дослідження стійкості роботи підприємств хар-
чової та переробної промисловості під час надзвичайних ситуацій. 

11. Оцінка стійкості роботи підприємства харчової та переробної промислово-
сті до дії ударної хвилі ядерного та техногенного вибуху. 

12. Планування заходів цивільного захисту на промислових підприємствах ха-
рчової та переробної промисловості на випадок виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру. 

13. Оцінка стійкості роботи підприємства харчової та переробної промислово-
сті до дії ударної хвилі ядерного вибуху та розроблення заходів щодо її підвищення. 

14. Стійкість роботи підприємств харчової та переробної промисловості до дії 
проникаючої радіації та радіоактивного забруднення місцевості ядерного вибуху. 

15. Радіоактивне забруднення місцевості і його вплив на виробничу діяльність 
підприємств харчової та переробної промисловості. 

16. Оцінка вторинного осередку хімічного ураження при руйнуваннях або ава-
ріях на хімічно небезпечних об’єктах харчової та переробної галузі промисловості 
внаслідок застосування ядерної зброї. 
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17. Визначення режимів радіаційного захисту робітників та службовців і ви-
робничої діяльності суб’єкта господарювання в умовах радіоактивного забруднення 
місцевості. 

18. Участь підприємств харчової та переробної промисловості у функціону-
ванні Державної системи моніторингу довкілля, основні завдання, організація і фун-
кціонування. 

19. Протипожежна стійкість підприємств харчової та переробної промислово-
сті під час надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, 
розроблення та впровадження заходів щодо її підвищення. 

20. Оцінка стійкості підприємств харчової та переробної промисловості до 
впливу вторинних уражаючих факторів. 

21. Розроблення та впровадження режимів роботи підприємств харчової та пе-
реробної промисловості в умовах радіоактивного забруднення. 

22. Оцінка впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху на еле-
менти обладнання харчових виробництв і заходи захисту. 

23. Моделювання уразливості підприємства харчової та переробної промисло-
вості та його елементів до впливу вторинних уражаючих факторів ядерного вибуху. 

24. Підвищення стійкості роботи підприємств харчової та переробної промис-
ловості в умовах впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерних вибухів. 

25. Державна система моніторингу довкілля, основні завдання, організація і 
функціонування у разі погіршення природно-екологічної обстановки в регіоні. 

26. Запобігання наслідкам можливих аварій на виробництвах із застосуванням 
аміаку. Вплив аміаку на організм людини. Перша допомога. Профілактика уражень. 

27. Попередження аварій та ліквідація їх наслідків на виробництвах із застосу-
ванням хлору. Вплив хлору на людей, перша допомога, профілактика уражень. 

28. Підготовка та проведення комплексу заходів щодо організованого виве-
зення (виведення) населення із районів, зон можливого впливу наслідків НС мирно-
го та воєнного часу. 

29. Забезпечення оповіщення персоналу потенційно небезпечних об’єктів та 
населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру. 

30. Захист населення та промислово-виробничого персоналу підприємств пе-
реробної і харчової промисловості від впливу іонізуючих випромінювань у разі на-
стання надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 

31. Заходи щодо підвищення стійкості роботи об’єктів, що використовують у 
виробництві небезпечні хімічні речовини (НХР) і шкідливі речовини. 

32. Оцінка впливу світлового випромінювання ядерного та техногенного ви-
буху на виробничу діяльність об’єкта, що використовує у виробництві легкозаймис-
ті і вибухонебезпечні речовини та заходи захисту. 

33. Оцінка впливу ударної хвилі ядерного та техногенного вибуху на виробни-
чу діяльність об’єкта, що використовує у виробництві НХР, і заходи захисту. 

34. Організація ліквідації наслідків аварій на хімічно небезпечному об’єкті 
(цеху, дільниці) з небезпечними хімічними речовинами.  
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35. Виявлення і оцінка можливої хімічної обстановки у випадку аварії на хімі-
чно небезпечному об’єкті. 

36. Мінімізація впливу іонізуючого випромінювання на функціонування підп-
риємств переробної і харчової промисловості і забезпечення радіаційної безпеки. 

37. Попередження негативного впливу шкідливих хімічних речовин на робіт-
ників та службовців підприємств переробної і харчової промисловості та навколиш-
нє середовище. 

38. Біологічні фактори небезпек та організація захисту від них на підприємст-
вах переробної і харчової промисловості. 

39. Характеристики небезпечних хімічних речовин, що використовуються на 
підприємствах переробної і харчової промисловості, та запобігання їх негативному 
впливу на промислово-виробничий персонал. 

40. Врахування можливих наслідків промислових аварій та катастроф на підп-
риємствах переробної і харчової промисловості. 

41. Забезпечення продовольчої безпеки шляхом відмови від застосування ген-
но-модифікованої продукції, білково-вітамінних концентратів у виробництві підп-
риємств переробної і харчової промисловості. 

42. Забезпечення продовольчої безпеки і запобігання транскордонному пере-
несенню забруднюючих речовин. 

43. Проблеми використання харчових добавок та шляхи їх вирішення. 
 
 
Спеціальність 7.05050312, 8.05050312 «Машини та обладнання сільського-

сподарського виробництва», спеціалізація «Технічний сервіс в агропромисло-
вому комплексі», спеціальність 7.07010102 «Організація перевезень і управлін-

ня на транспорті» 
 
1. Підвищення стійкості роботи підприємств агропромислового комплексу 

під час надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 
2. Оцінка стійкості роботи сільськогосподарського підприємства до впливу 

уражаючих факторів ядерного та техногенного вибуху. 
3. Оцінка стійкості роботи заводу (цеху, виробництва) з виготовлення засо-

бів механізації сільськогосподарського виробництва під час надзвичайних ситуацій  
мирного та воєнного часу. 

4. Забезпечення планування та реалізації заходів цивільного захисту на під-
приємствах агропромислового комплексу у випадку загрози та виникнення надзви-
чайних ситуацій. 

5. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на пі-
дприємстві агропромислового комплексу в осередках ураження (зараження). 

6. Функціонування державної системи спостереження, збирання, оброблен-
ня та аналізу інформації про стан довкілля та участь у ній підприємств агропромис-
лового комплексу держави. 

7. Організація та функціонування системи цивільного захисту промислового 
об’єкта, що випускає машини та сільськогосподарські комплекси. 
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8. Попередження негативного впливу стихійних лих, аварій (катастроф) і їх 
наслідків на функціонування підприємств агропромислового комплексу. 

9. Захисні споруди цивільного захисту та вимоги до них, планування їх та 
системи життєзабезпечення, застосування  для захисту персоналу підприємств з ви-
пуску, експлуатації та реалізації засобів механізації сільськогосподарського вироб-
ництва, фермерських господарств. 

10. Організація та проведення комплексу заходів щодо організованого виве-
зення (виведення) персоналу та населення із районів, зон можливого впливу НС, 
планування та заходи щодо забезпечення евакуації. 

11. Розроблення та впровадження заходів щодо підвищення стійкості роботи 
підприємств з конструювання, виготовлення, експлуатації та реалізації засобів меха-
нізації сільськогосподарського виробництва (фермерських господарств, підприємств 
технічного сервісу) у воєнний час. 

12. Застосування основних способів ведення аварійно-рятувальних робіт на 
підприємствах сільськогосподарського напрямку виробництва (засобів механізації 
сільськогосподарського виробництва, фермерських господарствах, технічного серві-
су). 

13. Попередження антропогенного забруднення атмосфери внаслідок роботи 
підприємств технічного сервісу засобів механізації сільськогосподарського вироб-
ництва, фермерських господарств. 

14. Запобігання антропогенному забрудненню гідросфери внаслідок роботи 
підприємств агропромислового комплексу. 

15. Попередження можливих забруднень і руйнування літосфери внаслідок 
функціонування підприємств з виготовлення, експлуатації засобів механізації сіль-
ськогосподарського виробництва, фермерських господарств. 

16. Виконання завдань щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій тех-
ногенного та природного характеру на підприємстві сільськогосподарського напря-
мку діяльності. 

17. Підготовка та проведення невідкладних аварійно-рятувальних робіт на 
підприємствах агропромислового комплексу в осередках ураження. 

18. Попередження та ліквідація наслідків аварій на виробництвах із застосу-
ванням аміаку. Вплив аміаку на організм людини. Перша допомога. Профілактика 
уражень. 

19. Розробка заходів щодо захисту промислово-виробничого персоналу та 
обладнання від впливу іонізуючих випромінювань. 

20. Запобігання наслідкам аварій на виробництвах із застосуванням хлору. 
Вплив хлору на людей, перша допомога, профілактика уражень. 

21. Підготовка та проведення розосередження робітників та службовців і ева-
куація населення із категорованих міст. 

22. Проведення довгострокового та аварійного прогнозування можливої раді-
аційної обстановки на підприємствах агропромислового комплексу у разі аварій на 
атомних електростанціях. 

23. Врахування джерел, зони дії та рівнів забруднення навколишнього сере-
довища при провадженні виробничої діяльності підприємств агропромислового 
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комплексу у разі аварій на об’єктах ядерно-паливного комплексу і хімічно небезпе-
чних об’єктах. 

24. Вплив атомної енергії на здоров’я промислово-виробничого персоналу 
підприємств агропромислового комплексу та населення. 

25. Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту пра-
цівників, матеріальних цінностей суб’єкта господарювання та населення. 

26. Застосування спеціальних, локальних та об’єктових систем централізова-
ного оповіщення персоналу потенційно небезпечних об’єктів та населення у разі ви-
никнення НС техногенного та природного характеру. 

27. Функціонування та забезпечення роботи єдиної національної системи 
зв’язку під час проведення оповіщення у надзвичайних ситуаціях. 

28. Організація та проведення дослідження стійкості роботи підприємств те-
хнічного сервісу, виготовлення, експлуатації засобів механізації сільськогосподар-
ського виробництва, фермерського господарства, автотранспортного підприємства. 

29. Оцінка стійкості роботи сільськогосподарського підприємства до впливу 
ударної хвилі ядерного (техногенного) вибуху, розроблення пропозицій щодо її під-
вищення. 

30. Протипожежна стійкість об’єктів сільськогосподарського виробництва 
під час надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

31. Оцінка стійкості роботи підприємств агропромислового комплексу (авто-
транспортних підприємств) до світлового випромінювання ядерного вибуху, розро-
бка заходів щодо її підвищення. 

32. Розробка заходів щодо підвищення стійкості роботи підприємств агроп-
ромислового комплексу (автотранспортних підприємств) до дії вторинних уражаю-
чих факторів ядерного (техногенного) вибуху. 

33. Проведення оцінки вторинного осередку хімічного ураження на підпри-
ємствах агропромислового комплексу, що використовують у своїй виробничій дія-
льності небезпечні хімічні речовини. 

34. Оцінка стійкості роботи підприємств агропромислового комплексу (авто-
транспортних підприємств) до впливу проникаючої радіації та радіоактивного за-
бруднення місцевості внаслідок ядерного вибуху, розробка заходів щодо її підви-
щення. 

35. Проникаюча радіація ядерного вибуху і її вплив на роботу машин сільсь-
когосподарських комплексів, оснащених електронним обладнанням. 

36. Застосування засобів індивідуального захисту на підприємствах сільсько-
господарського комплексу. 

37. Організація та проведення дослідження стійкості роботи підприємств аг-
ропромислового комплексу під час надзвичайних ситуацій мирного та воєнного ча-
су. 

38. Розроблення режимів виробничої діяльності підприємств і господарств 
агропромислового комплексу та режимів радіаційного захисту робітників і службо-
вців в умовах радіоактивного забруднення місцевості. 
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39. ЕМІ-обстановка та її вплив на стійкість роботи сучасного підприємства з 
випуску машин і сільськогосподарських комплексів в умовах НС воєнного часу. 

40. Шляхи та способи боротьби з наслідками дії електромагнітного імпульсу 
ядерних вибухів на етапі розробки машин та сільськогосподарських комплексів та 
при їх експлуатації. 

41. Оцінка впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху на 
елементи виробництва підприємства агропромислового комплексу та заходи захис-
ту. 

42. Проведення розрахунку режимів роботи об’єкта господарської діяльності 
в умовах радіоактивного забруднення.  

 
 

Спеціальності 7.05170107, 8.05170107 «Технології зберігання, консерву-
вання та переробки плодів і овочів», 7.05170108 «Технології зберігання, консер-
вування та переробки молока», напрям 6.051702 «Технологічна експертиза та 

безпека харчової продукції» 
 
1. Організація цивільного захисту на підприємствах консервної та молочної 

промисловості, ліквідація наслідків можливих надзвичайних ситуацій мирного та 
воєнного часу. 

2. Розроблення заходів щодо підвищення стійкості роботи підприємства 
консервної (молочної) промисловості у воєнний час. 

3. Оцінка стійкості роботи підприємств харчової промисловості до уражаю-
чих факторів зброї масового ураження, розроблення заходів щодо її підвищення. 

4. Планування заходів цивільного захисту на хімічно небезпечних об’єктах 
харчової промисловості у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру. 

5. Організація та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт на об’єктах харчової промисловості в осередках ураження. 

6. Застосування основних способів ведення аварійно-рятувальних робіт на 
підприємствах харчової промисловості під час ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій техногенного та природного характеру. 

7. Організація та забезпечення проведення невідкладних аварійно-
відновлювальних робіт під час локалізації та ліквідації аварій з небезпечними хіміч-
ними речовинами на підприємствах харчової промисловості. 

8. Підготовка та здійснення заходів щодо знезаражування харчової сирови-
ни, напівфабрикатів, обладнання та транспорту від радіоактивного, хімічного і бак-
теріологічного (біологічного) забруднення (зараження). 

9. Розробка заходів захисту населення та промислово-виробничого персона-
лу підприємств консервної (молочної) промисловості від впливу іонізуючих випро-
мінювань. 

10. Попередження шкідливого впливу на промислово-виробничий персонал 
свинцю, ртуті, оксиду вуглецю. Ознаки отруєння, перша допомога , профілактика. 
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11. Запобігання наслідкам аварій на виробництвах із застосуванням аміаку. 
Вплив аміаку на організм людини. Перша допомога. Профілактика уражень. 

12. Використання та врахування даних державної системи спостереження, 
збирання, оброблення та аналізу інформації про стан довкілля у виробничій діяльно-
сті підприємств харчової промисловості. 

13. Профілактика радіоактивних уражень серед населення. Забезпечення ра-
діоактивного харчування, організація систем радіологічного контролю та управління 
якістю. 

14. Застосування інженерного захисту персоналу хімічно небезпечного 
об’єкту та населення, що проживає у зонах можливого хімічного забруднення. 

15. Застосування заходів щодо запобігання отруєнню пестицидами і агрохі-
мікатами. Ознаки, перша допомога, профілактика. Проведення технологічної експе-
ртизи на наявність. 

16. Попередження аварій на виробництвах із застосуванням хлору. Вплив 
хлору на людей, перша допомога, профілактика уражень. 

17. Порядок одержання й зберігання продуктів харчування, харчової сирови-
ни, захист від радіоактивного, хімічного і бактеріологічного (біологічного) забруд-
нення (зараження). 

18. Попередження отруєння нітратами і нітритами. Ознаки, перша допомога , 
профілактика, тактика проведення технологічної експертизи на наявність. 

19. Захист продуктів харчування, харчової сировини та промислового облад-
нання підприємств консервної (молочної) промисловості від радіоактивного, хіміч-
ного і бактеріологічного (біологічного) забруднення (зараження). 

20. Організація харчування особового складу формувань ЦЗ під час прове-
дення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Дотримання санітарно-
гігієнічних вимог. 

21. Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту пра-
цівників, матеріальних цінностей підприємств харчової промисловості та населення. 

22. Організація й порядок забезпечення харчами і речами першої необхіднос-
ті потерпілого населення й уражених. 

23. Розроблення заходів щодо приготування і роздавання їжі в умовах радіо-
активного, хімічного і бактеріологічного (біологічного) забруднення (зараження). 

24. Організація та впровадження системи контролю опромінення і забруд-
нення (зараження) продуктів харчування, води та промислових товарів. 

25. Дія руйнівних чинників ядерної, хімічної і бактеріологічної (біологічної) 
зброї на продукти харчування, продовольчу і харчову сировину, заходи щодо захис-
ту. 

26. Виявлення негативних виробничих факторів, що знижують працездат-
ність промислово-виробничого персоналу підприємств консервної (молочної) про-
мисловості. Заходи щодо попередження та мінімізації. 

27. Розроблення заходів щодо захисту продуктів харчування та харчової си-
ровини на підприємствах консервної (молочної) промисловості в умовах радіоакти-
вного забруднення. 
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28. Здійснення заходів галузевого моніторингу за станом безпеки на підпри-
ємствах харчової промисловості у межах функціонування Державна система моніто-
рингу довкілля. Основні завдання, організація і функціонування. 

29. Оцінка події, що сталася або може статися у прогнозований термін на пі-
дприємстві консервної (молочної) промисловості, та визначення ступеня реагування 
на відповідному рівні управління. 

30. Застосування локальних систем оповіщення на потенційно небезпечних 
об’єктах консервної (молочної) промисловості та забезпечення їх функціонування. 

31. Організація та проведення дослідження стійкості роботи підприємств 
консервної (молочної) промисловості під час надзвичайних ситуацій техногенного 
характеру. 

32. Оцінка стійкості роботи підприємства харчової промисловості до дії уда-
рної хвилі ядерного (техногенного) вибуху. 

33. Організація заходів щодо класифікації надзвичайних ситуацій (подій) та 
забезпечення реагування на них на підприємствах консервної (молочної) промисло-
вості. 

34. Проведення оцінки захисту основних виробничих фондів та промислово-
виробничого персоналу підприємств консервної (молочної) промисловості до дії 
уражаючих факторів надзвичайних ситуацій. 

35. Оцінка стійкості роботи підприємств консервної (молочної) промислово-
сті до дії ударної хвилі ядерного (техногенного) вибуху. 

36. Організація та забезпечення проведення евакуації персоналу підприємств 
консервної (молочної) промисловості у разі загрози або виникнення надзвичайних 
ситуацій мирного та воєнного часу. 

37. Вибір та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання 
для захисту персоналу підприємств переробного та харчового профілю виробництва. 

38. Забезпечення протипожежної стійкості підприємств по виробництву хар-
чових продуктів великої (середньої, малої) потужності під час надзвичайних ситуа-
цій техногенного та природного походження. 

39. Виявлення та оцінка характеру та ступеня нанесених збитків від впливу 
на харчові виробництва великої (середньої, малої) потужності вторинних уражаю-
чих факторів ядерного (техногенного) вибуху. 

40.  Проведення оцінки впливу вторинного осередку хімічного ураження на 
роботу підприємств консервної (молочної) промисловості. 

41. Забезпечення стійкості роботи консервного (молоко-) заводу (цеху) до дії 
проникаючої радіації та радіоактивного забруднення місцевості, що виникають вна-
слідок ядерного вибуху. 

42. Виникнення радіоактивного забруднення місцевості та його вплив на ро-
боту підприємств харчової промисловості. 

43. Розроблення режимів радіаційного захисту робітників та службовців і ви-
робничої діяльності підприємств консервної (молочної) промисловості в умовах ра-
діоактивного забруднення місцевості. 
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44. Проведення моделювання уразливості підприємства консервної (молоч-
ної) промисловості та його елементів до впливу вторинних уражаючих факторів 
ядерного вибуху. 

45. Вплив електромагнітного імпульсу (ЕМІ ) ядерного вибуху на елементи 
підприємств по виробництву харчових продуктів та заходи захисту. 

46. Розроблення заходів щодо підвищення стійкості роботи підприємств хар-
чової промисловості в умовах дії ЕМІ ядерних вибухів. 

47. Забезпечення захисту харчової сировини, продуктів харчування у разі за-
грози або виникнення надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу на підпри-
ємствах харчової промисловості. 

48. Забезпечення захисту продуктів харчування і води від радіоактивних, от-
руйних речовин та біологічних засобів. Оцінка надійності роботи консервного (мо-
локо-) заводу (цеху). 

49. Організація та проведення дезактивації продуктів харчування, харчової 
сировини і знезараження води від НХР. 

50. Забезпечення надійності роботи виробництва, переробного технологічно-
го обладнання підприємств харчової промисловості під час надзвичайних ситуацій. 

51. Розроблення заходів щодо надійної роботи підприємств консервної (мо-
лочної) промисловості у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій мирного 
та воєнного часу. 

52. Забезпечення стійкості інженерно-технічного комплексу, технологічного 
обладнання, цехів підприємств консервної (молочної) промисловості. 

53. Підвищення стійкості виробничої діяльності , елементи постачання між-
галузевих зв’язків, поновлення роботи підприємств харчової промисловості. 

54. Застосування засобів захисту та знезараження продуктів харчування, хар-
чової сировини. 

55. Забезпечення безпеки і можливість інженерно-технічного комплексу про-
тистояти НС. 

56. Забезпечення безперервності випуску харчової продукції при постачанні 
енергоносіями, сировиною і всім необхідним. 

57. Засоби підвищення стійкості роботи підприємств харчової промисловості, 
розширення зв’язків між галузями промисловості і підприємствами зарубіжжя. 

58. Оцінка стійкості роботи підприємств харчової промисловості при надзви-
чайних ситуаціях, засоби захисту. 

59. Виконання вимог до стійкості функціонування підприємств харчової 
промисловості. 

60. Оцінка можливої обстановки у випадку аварії на вибухонебезпечному 
об’єкті. 

61. Оцінка стійкості заводу (цеху) у випадку аварії на хімічно небезпечному 
об’єкті. 

62. Проведення довгострокового (оперативного) прогнозування при аваріях 
на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті. Провести прогнозування для ХНО 
(цеху), який розглядається у дипломному проекті (роботі). 
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63.  Проведення аварійного прогнозування при аваріях на хімічно небезпеч-
них об’єктах і транспорті. Визначення ступеня хімічної небезпеки ХНО і адміністра-
тивно-територіальних одиниць. Проведення розрахунків. 

64. Організація роботи диспетчера (диспетчерської служби) або особи, яка 
виконує його обов’язки, на хімічно небезпечному об’єкті . Його роль, завдання. Об-
ладнання робочого місця диспетчера та розробка порядку його дій для конкретного 
ХНО (згідно дипломного проекту/роботи) у випадку аварії з викидом (виливом) 
НХР. 

65. Планування заходів ЦЗ на об’єктах харчової та переробної промисловос-
ті. 

66. Сучасні промислові засоби індивідуального захисту. Застосування, поря-
док накопичення, вибір. 

67. Організація ЦЗ хімічно небезпечного об’єкта, який розглядається у дип-
ломному проекті (роботі). Пропозиції щодо покращення його організації. 

68. Екологія харчових продуктів, які розглядаються у дипломному проекті 
(роботі). 

69. Ліквідація осередків забруднення, що утворилися внаслідок виливу (ви-
киду) небезпечних хімічних речовин на хімічно небезпечних об’єктах. 

70. Організація медичної допомоги виробничому персоналу та населенню, 
яке потерпіло від стихійного лиха. 

71. Здійснення забезпечення формувань ЦЗ всім необхідним в ході виконання 
робіт з ліквідації наслідків стихійних лих і виробничих аварій. 

72. Проведення заходів щодо зниження забруднення (зараження) різних видів 
продовольства отруйними і бактеріологічними (біологічними) засобами. 

73. Захист і знезараження сировини, напівфабрикатів та готової продукції пі-
дприємств харчової промисловості. 

74. Організація та здійснення радіаційного і санітарного контролю на підпри-
ємствах харчової, переробної промисловості. Санітарно-профілактичні заходи. 

75. Шляхи і заходи підвищення стійкості роботи підприємства (заводу, цеху) 
харчової промисловості при аваріях на очисних спорудах, водопровідно-
каналізаційних мережах з викидом хлору, норми хлору в питній воді. 

76. Підвищення стійкості роботи підприємства харчової промисловості при 
аваріях з викидом (загрозою викиду), виливом небезпечних хімічних речовин. 

77. Планування та проведення інженерно-технічних заходів у випадку загро-
зи викиду небезпечних речовин у виробництві продуктів харчування. 

78. Ліквідація аварій, катастроф техногенного характеру на підприємствах 
харчової промисловості. 

79. Локалізація та ліквідація осередків ураження і зон зараження (забруднен-
ня) при виробничих аваріях та катастрофах на підприємствах харчової і атомної 
промисловості. 

80. Забезпечення спостереження та контролю за забрудненням навколишньо-
го середовища, продуктів харчування і води. 

81. Аналіз небезпечних хімічних речовин, що застосовуються у харчовій 
промисловості. Шляхи підвищення стійкості підприємства харчової промисловості. 
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82. Застосування значень параметрів ступенів вертикальної стійкості повітря 
в ході розв’язання практичних задач з оцінки хімічної обстановки на підприємствах 
національної економіки. 

83. Забезпечення захисту продуктів харчування, харчової сировини при раді-
аційному забрудненні. 

84. Особливості організації хімічних виробництв: різноманітність архітекту-
рно-планувальних конструкторських рішень і технологічних ліній; наявність великої 
кількості отруйних, легкозаймистих та вибухонебезпечних речовин у технологічно-
му процесі та в сховищах. 

85. Можливості виникнення значних пожеж і утворення осередків хімічного 
ураження внаслідок неконтрольованої дії отруйних речовин. 

86. Характеристика фізико-хімічних і токсичних властивостей небезпечних 
хімічних речовин, найбільш поширених у народному господарстві. Розрахунок осе-
редку хімічного ураження. 

87. Речовини і розчини для дегазації, дезактивації та дезінфекції, які викорис-
товуються під час знезаражування будівель, обладнання, місцевості, техніки, транс-
порту, одягу і засобів індивідуального захисту, їх приготування та застосування. 

88. Технічні засоби і способи знезаражування будівель, техніки й транспорту. 
Використання сільськогосподарських, будівельних, дорожніх і комунальних машин 
та приладів для знезаражування місцевості, будівель і техніки. 

89.  Застосування основних способів знезаражування. Норми витрат дезакти-
вуючих, дегазуючих і дезінфікуючих речовин. Визначення повноти знезаражування. 

90.  Організація та проведення дезактивації, дегазації та дезинфекції терито-
рії, техніки, транспорту, будівель, приміщень, хатніх речей, одягу, взуття і засобів 
захисту. 

91.  Дотримання заходів безпеки при проведенні робіт по знезаражуванню. 
92.  Мінімізація дії руйнівних чинників ядерної, хімічної, бактеріологічної 

(біологічної) зброї на продукти харчування і харчову сировину. 
93.  Врахування у виробництві продуктів харчування залежності ступеня за-

бруднення (зараження) продовольства, харчової сировини від пори року, погоди, 
способів пакування і збереження, інтенсивності випадання радіоактивних речовин, 
видів отруйних речовин, їхньої концентрації. 

94.  Небезпека зараження продуктів рослинного і тваринного походження бі-
ологічним шляхом. Зниження зараження продовольства з плином часу. 

95.  Оцінка стійкості технологічного процесу харчової промисловості, який 
розглядається (розроблений) у дипломному проекті (роботі). Визначити можливість 
переходу на сировину нижчої якості. 

96.  Забезпечення захисту запасів сировини, напівфабрикатів, готової проду-
кції від забруднення радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріологічними 
засобами. 

97.  Запобігання повторному утворенню осередків ураження внаслідок роз-
ливу запасів аміаку та інших небезпечних хімічних речовин (розосередження, загли-
блення, обваловка ємкостей). Заходи, які проводяться з виникненням загрози виник-
нення НС у сировинних, субпродуктових, жирових, компресорних та інших цехах. 
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98.  Організація захисних заходів на об’єктах, які мають небезпечні хімічні 
речовини. Застосування води, водяних завіс для ліквідації та локалізації зон уражен-
ня аміаком. 

99. Застосування основних способів герметизації складських приміщень, тра-
нспортних засобів, об’єктів харчової промисловості з метою захисту від забруднен-
ня. Використання захисної тари і матеріалів для схову, виготовлення фасованих 
продуктів у надійному упакуванні. 

100. Організація радіометричного і санітарного контролю на підприємствах 
харчової та переробної промисловості. Порядок і способи визначення ступеня за-
бруднення води, сировини, напівфабрикатів і готової продукції. 

101. Забезпечення утилізації і знищення продуктів харчування, які не підда-
ються знезаражуванню. Заходи безпеки під час робіт. 

102. Відмова від генно-модифікованої продукції, білково-вітамінних концент-
ратів як фактор продовольчої безпеки. 

103. Продовольча безпека і транскордонне перенесення забруднюючих речо-
вин. 

104. Проблеми використання харчових добавок. 
 
 
А.4 Орієнтовні теми для будівельних спеціальностей 

 
 

Спеціальність 7.06010101, 8.06010101 «Промислове і цивільне  
будівництво» 

 
1. Захист виробничого персоналу об’єкта (цеху) від уражаючих факторів 

зброї масового ураження. 
2. Підвищення надійності захисту промислово-виробничого персоналу 

об’єкта (цеху) під час роботи в умовах радіоактивного забруднення місцевості. 
3. Оцінка стійкості об’єкта (цеху) до впливу ударної хвилі ядерного (техно-

генного) вибуху і заходи щодо підвищення стійкості. 
4. 4.Захист цінного унікального обладнання об’єкта (цеху) від впливу удар-

ної хвилі ядерного вибуху. 
5. 5.Оцінка стійкості інженерно-технічного комплексу промислового 

об’єкта (цеху) до дії світлового випромінювання ядерного вибуху і заходи щодо під-
вищення стійкості. 

6. 6.Заходи щодо підвищення стійкості роботи об’єкта (цеху) в умовах за-
стосування зброї масового ураження. 

7. 7.Оцінка можливості виникнення вторинних уражаючих факторів на 
об’єкті і заходи щодо їх обмеження та зниження уражаючої дії. 

8. 8.Оцінка впливу радіоактивного забруднення на технологічний процес 
виробництва і заходи захисту. 
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9. 9.Інженерно-технічні заходи ЦЗ, реалізовані у проекті (роботі), що розро-
бляється, з метою підвищення стійкості роботи об’єкта (цеху) в умовах застосування 
зброї масового ураження. 

10. Оцінка впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на роботу 
автоматизованої системи управління і заходи захисту. 

11. Впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивіль-
ної оборони) щодо захисту сировини, напівфабрикатів і готової продукції від впливу 
уражаючих факторів ядерної зброї 

12. Заходи щодо дезактивації технологічного обладнання (агрегатів, машин) і 
інших видів техніки під час радіоактивного забруднення. 

13. Реалізація інженерно-технічних заходів, що спрямовані на підвищення 
захищеності сировини, напівфабрикатів і готової продукції підприємства (цеху, ді-
льниці) від впливу уражаючих факторів зброї масового ураження (ЗМУ). 

14. Управління ЦЗ та реагуванням на НС на підприємстві (цеху) відповідного 
профілю (за напрямами підготовки). 

15. Запровадження заходів щодо зменшенню дії вторинних факторів уражен-
ня, забезпечення життєдіяльності об’єкта у НС. 

16. 16.Дотримання єдності принципів вимірювання якісних показників без-
пеки. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки та декларування їх безпеки, за-
стосування методики визначення ризиків та їх прийнятних рівнів щодо об’єктів бу-
дівництва. 

17. Виявлення та оцінка небезпеки, моделювання можливої обстановки та ві-
дпрацювання сценаріїв дій на об’єкті (цеху). 

18. Організація планування та забезпечення фінансування робіт із запобіган-
ня і ліквідації НС та їх наслідків на об’єкті будівництва. 

19. Проведення аналізу складових небезпеки, оцінка рівня події та визначен-
ня безпосередньої причини виникнення в ході її класифікації як надзвичайної ситуа-
ції об’єктового рівня. 

20. Оцінка можливих матеріальних втрат, фінансування заходів щодо попе-
редження і ліквідації наслідків НС на об’єктах будівництва. 

21. Оцінка масштабу і розмірів втрат та інших наслідків НС. Створення мате-
ріальних резервів на випадок виникнення НС. 

22. Основні заходи щодо підвищення стійкості роботи, які здійснюються на 
об’єкті завчасно, за сигналами оповіщення ЦЗ та при раптовому виникненні НС. 

23. Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкта (цеху, аг-
регата і т.п.) в НС. Розробка заходів щодо підвищення стійкості промислового 
об’єкта. 

24. Комплекс заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків НС природ-
ного та техногенного характеру з врахуванням особливостей регіону, що проводить-
ся на промисловому об’єкті (цеху). 

25. Розроблення і реалізація заходів щодо захисту працівників об’єкта (цеху, 
дільниці) від наслідків НС. 

26. Виконання на об’єкті (цеху, дільниці) планів захисту джерел водопоста-
чання, продовольства, сировини, обладнання та будматеріалів. 
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27. Аналіз техногенних загроз, тенденції їх проявів та прогноз їх розвитку на   
підприємстві (об’єкті будівництва). 

28. Реалізація комплексу заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків 
НС техногенного і природного характеру у галузі радіаційної, хімічної і вибухопо-
жежної безпеки на підприємстві (цеху, дільниці), що проектується. 

29. Розроблення заходів запобігання або зменшення ступеня ураження від 
можливих НС, своєчасне надання допомоги на об’єкті (цеху) галузі. 

30. Організація робіт по знезаражуванню місцевості, споруд, технологічного 
обладнання, транспорту, одягу і засобів індивідуального захисту на об’єкті. 

31. Комплекс заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків НС природ-
ного та техногенного характеру на об’єкті (цеху) з врахуванням особливостей регіо-
ну. 

32. Розроблення і реалізація заходів щодо захисту працівників об’єкта (цеху, 
дільниці) від наслідків НС. 

33. Розроблення та впровадження на об’єкті будівництва (цеху, дільниці) 
планів захисту вододжерел, продовольства, сировини, будівельних матеріалів. 

34. Виявлення і оцінка інженерної обстановки при вибуху газоповітряної су-
міші на об’єкті (цеху, дільниці). Пропозиції щодо підвищення стійкості основних 
елементів. 

35. Оцінка масштабу, розмірів втрат та інших наслідків можливої НС на про-
мисловому об’єкті. 

36. 36 Проведення радіаційного контролю матеріалів в будівництві. 
 
 

А.5 Орієнтовні теми для транспортних спеціальностей 
 
 

Спеціальність 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство»,  
спеціалізація «Технологія ремонту і технічний сервіс автомобілів» 

 
1. Оптимальна структура цивільного захисту об’єкту господарської діяльно-

сті машинобудівного профілю та виконання завдань з ліквідації аварійних ситуацій. 
2. Забезпечення інженерним захистом промислово-виробничого персоналу 

автотранспортного підприємства та населення у разі виникнення НС. Умови засто-
сування. 

3. Використання захисних споруд цивільного захисту з метою мінімізації 
збитків та втрат у разі виникнення небезпеки, вимоги до них, планування їх та тех-
нологічне обладнання. 

4. Підвищення стійкості роботи підприємств автотранспортного профілю у 
воєнний час. 

5. Організація та надання послуг з вивезення населення із зони НС, районів 
можливих бойових дій. Здійснення компенсації вартості наданих послуг. 

6. Оцінка стійкості роботи автомобільного заводу (автотранспортного підп-
риємства) до впливу уражаючих факторів ядерного вибуху. 
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7. Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту до впливу вторинних ура-
жаючих факторів. 

8. Проведення планування заходів цивільного захисту на об’єктах господар-
ської діяльності у випадку надзвичайних ситуацій. 

9. Організація та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт на автомобільному заводі (автотранспортному підприємстві) в осередках ура-
ження (забруднення). 

10. Забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і реагу-
вання на надзвичайні ситуації у сфері автомобільного господарства. 

11.  Організація автотранспортного забезпечення заходів з евакуації промис-
лово-виробничого персоналу та населення із зон можливого впливу наслідків над-
звичайних ситуацій. 

12.  Організація технічного забезпечення заходів з евакуації робітників та 
службовців, населення у разі загрози або виникнення НС мирного та воєнного часу. 

13. Реалізація державної політики моніторингу довкілля, основні завдання, 
організація і функціонування у сфері автомобільного транспорту. 

14. Вплив стихійних лих, аварій (катастроф) та їх наслідків на функціонуван-
ня автомобільного господарства. 

15. Організація, планування та проведення евакуації персоналу об’єктів та 
населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій мирного часу.  

16. Застосування основних способів ведення аварійно-рятувальних робіт на 
підприємствах машинобудівного профілю різних форм власності. 

17. Організація та проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт 
на автотранспортному підприємстві. 

18. Організація розосередження робітників та службовців промислового під-
приємства під час НС воєнного часу. 

19. Мінімізація впливу надзвичайних ситуацій природного характеру на ро-
боту підприємств автомобільного господарства. 

20. Прогнозування впливу радіаційно та хімічно небезпечних підприємств на 
роботу підприємств автомобільного господарства у разі виникнення на них аварій-
них ситуацій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин. 

21. Антропогенне забруднення гідросфери та його вплив на роботу суб’єктів 
автомобільного господарства. 

22. Попередження та ліквідація наслідків транспортних аварій при переве-
зенні аміаку. Вплив аміаку на організм людини. Надання першої допомоги. Профі-
лактика уражень. Застосування засобів індивідуального захисту та нейтралізація. 

23. Завдання та дії транспортної служби цивільного захисту у складі терито-
ріальної підсистеми (ланки) єдиної державної системи цивільного захисту. 

24. Запобігання антропогенному забрудненню атмосфери внаслідок функціо-
нування суб’єктів господарювання автомобільного господарства. 

25. Запобігання та ліквідація наслідків транспортних аварій при перевезенні 
хлору. Відпрацювання супровідної документації. Вплив хлору на людину, перша 
допомога, профілактика уражень. Нейтралізація та застосування засобів індивідуа-
льного захисту. 
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26. Джерела, зони дії та рівні забруднень навколишнього середовища у разі 
аварій на АЕС. 

27. Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту пра-
цівників, матеріальних цінностей суб’єкта господарювання та населення. 

28. Зони дії, джерела та рівні забруднень навколишнього середовища у разі 
аварій на хімічно небезпечних об’єктах. 

29. Оповіщення персоналу потенційно небезпечного об’єкту та населення у 
разі загрози та виникнення НС природного, техногенного та воєнного характеру. 

30. Участь автотранспортного підприємства у регіональній та Єдиній націо-
нальній системі зв’язку та оповіщення у надзвичайних ситуаціях. 

31. Проведення попереднього прогнозування можливої обстановки на 
об’єктах автомобільного господарства, як один з основних заходів серед попере-
дження виникнення НС. 

32. Організація та проведення дослідження стійкості роботи автотранспорт-
ного підприємства (автомобільного господарства). 

33. Впровадження Норми проектування інженерно-технічних заходів ЦЗ 
(ЦО) стосовно влаштування доріг та функціонування об’єктів транспорту. 

34. Проведення оцінки стійкості роботи об’єкту транспорту до впливу удар-
ної хвилі ядерного (техногенного) вибуху. 

35. Проведення оцінки стійкості роботи об’єкту транспорту до впливу світ-
лового випромінювання ядерного вибуху. 

36. Забезпечення протипожежної стійкості об’єкта транспорту (автотранспо-
ртного підприємства, автомобільного господарства), промислового підприємства 
машинобудівного профілю. 

37. Забезпечення перевезення сил і засобів, матеріальних ресурсів, необхід-
них для здійснення заходів реагування на НС, транспортною службою ЦЗ в рамках 
Єдиної державної системи цивільного захисту. 

38. Забезпечення захисту промислово-виробничого персоналу об’єктів тран-
спорту від впливу іонізуючих випромінювань. 

39. Застосування засобів індивідуального захисту на підприємствах транспо-
ртного профілю різних форм власності. 

40. Організація та проведення дослідження стійкості роботи підприємств ав-
томобільного господарства. 

41. Проведення оцінки стійкості роботи об’єкту транспорту до дії вторинних 
уражаючих факторів ядерного (техногенного) вибуху. 

42. Оцінка стійкість роботи автотранспортного підприємства до впливу про-
никаючої радіації і радіоактивного забруднення ядерного (техногенного) вибуху. 

43. Оцінка небезпеки радіоактивного забруднення місцевості і його впливу 
на виробничу діяльність підприємства транспортного профілю. 

44. Підвищення надійності роботи електронного обладнання автомобілів в 
умовах дії проникаючої радіації ядерного (техногенного) вибуху. 
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45. Оцінка небезпеки проникаючої радіація ядерного (техногенного) вибуху і 
характер її впливу на виробничу діяльність автотранспортного підприємства, вироб-
ництво якого оснащено складним електронним обладнанням. 

46. Визначення режимів радіаційного захисту робітників та службовців 
об’єктів транспорту в умовах радіоактивного забруднення місцевості. 

47. Режими виробничої діяльності підприємства автотранспортного профілю 
в умовах радіоактивного забруднення місцевості. 

48. Оцінка впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху на 
елементи виробництва та заходи захисту. 

49. Підвищення стійкості роботи автотранспортного підприємства в умовах 
впливу ЕМІ ядерних вибухів. 

50. Утворення ЕМІ - обстановки та її вплив на стійкість функціонування за-
собів автоматизації і механізації автотранспортного виробництва в умовах НС воєн-
ного часу. 

51. Застосування методів захисту електронного обладнання та великих розга-
лужених виробничих систем від впливу ЕМІ ядерних вибухів. 

52. Проведення оцінки та напрацювання заходів щодо підвищення надійності 
захисту виробничого персоналу автотранспортного об’єкта. 

53. Забезпечення перевезення автотранспортом сил і засобів, матеріальних 
ресурсів, необхідних для здійснення заходів реагування на НС. 

54. Організація і проведення заходів щодо запобігання і реагування на НС на 
транспортних засобах і комунікаціях. 

55. Розрахунок і планування перевезень транспортними органами. 
56. Основні способи проведення аварійно-рятувальних робіт під час дорож-

ньо-транспортних подій. 
57. Організація та проведення робіт щодо знезаражування транспорту і засо-

бів технічного обслуговування. 
58. 58.Забезпечення участі сил і засобів формувань автотранспортних підпри-

ємств у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у районах 
впливу наслідків НС. 

59. Забезпечення пожежної безпеки на об’єктах транспорту. 
60. Розосередження і укриття автотранспорту, підготовка його до безгараж-

ного утримання в умовах зими. 
61. Підвищення коефіцієнта технічної готовності автомобілів, винесення за-

правних станцій і станцій технічного обслуговування з великих міст. 
 
 

А.6 Орієнтовні теми для економічних спеціальностей 
 
 

Спеціальність 7.03060101, 8.03060101 «Менеджмент організацій і адмініст-
рування», спеціалізація «Менеджмент підприємницької діяльності»,  

спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»,  
8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю» 
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1. Організація фінансування та матеріального забезпечення заходів захисту 

населення і територій від НС мирного та воєнного часу. 
2. Підвищення стійкості роботи об’єктів господарської діяльності під час 

НС техногенного та природного походження. 
3. Проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на 

об’єктах економіки при стихійних лихах і великих виробничих аваріях. 
4.  Організація та проведення інших невідкладних аварійно-

відновлювальних робіт на об’єктах економіки під час ліквідації наслідків надзви-
чайних ситуацій мирного часу. 

5. Створення і використання матеріальних резервів для запобігання, лікві-
дації наслідків НС техногенного і природного характеру. 

6. Організація матеріального забезпечення заходів цивільного захисту на 
об’єкті економіки. 

7. Державне управління у сфері державного резерву для захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

8. Організація цивільного захисту об’єктів торгівлі та бізнесу, ліквідація на-
слідків можливих надзвичайних ситуацій. 

9. Оцінка стійкості роботи суб’єкта господарювання до впливу уражаючих 
факторів ядерного (техногенного) вибуху. 

10. Організація та проведення рятувальних та інші невідкладних робіт на 
об’єктах економіки в осередках ураження. 

11. Планування матеріального забезпечення на об’єкті економіки на випадок 
надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 

12. Визначення ступеня забруднення (зараження) й порядок проведення зне-
заражування продовольчих і промислових товарів. 

13. Участь суб’єкта господарювання у державній системі моніторингу до-
вкілля, основні завдання, організація і функціонування. 

14. Проведення планування заходів цивільного захисту на об’єктах економіки 
у випадку надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 

15. Завчасний вибір шляхів підвезення (маршрутів) і перевантажувальних ра-
йонів при плануванні заходів матеріального забезпечення дій сил цивільного захис-
ту. 

16. Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості роботи об’єктів  
торгівлі, банківських установ і ін. під час надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру. 

17. Реалізація вимог забезпечення стійкого функціонування об’єктів торгівлі 
та бізнесу в умовах надзвичайних ситуацій. Вихідні дані для проведення розрахун-
ків, визначення ступеня стійкості об’єкта. 

18. Захист запасів продовольчих і промислових товарів від забруднення (за-
раження) радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами. 

19. Визначення ступеня забруднення (зараження) й порядок проведення зне-
заражування продовольчих і промислових товарів. 
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20. Організація роботи рухомих пунктів харчування, рухомих пунктів продо-
вольчого і речового постачання при проведенні заходів щодо життєзабезпечення ві-
дселеного населення та особового складу формування ЦЗ. 

21. Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту пра-
цівників, матеріальних цінностей суб’єкта господарювання та населення. 

22. Визначення та реалізація можливостей роботи об’єкта економіки в умо-
вах радіоактивного, хімічного, бактеріологічного (біологічного) забруднення (зара-
ження). 

23. Оцінка події, що сталася або може статися у прогнозований термін, та ви-
значення ступеня реагування на відповідному рівні управління. 

24. Організація виконання завдань державної та кооперативної торгівлі (ор-
ганів робітничого постачання) для забезпечення заходів цивільного захисту в місті, 
районі, на об’єктах господарської діяльності в надзвичайних ситуаціях. 

25. Удосконалення та розширення у заміській зоні мережі складів (баз) підп-
риємств торгівлі з метою забезпечення продуктами харчування та товарами першої 
необхідності відселеного населення. 

26. Порядок одержання й зберігання продуктів і промислових товарів, захист 
від радіоактивного, хімічного і бактеріологічного (біологічного) забруднення (зара-
ження). 

27. Напрацювання заходів щодо захисту продуктів харчування та промисло-
вих товарів від  радіоактивного, хімічного і бактеріологічного (біологічного) забру-
днення (зараження). 

28. Організація харчування і забезпечення обмінним одягом особового скла-
ду формувань ЦЗ. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог. 

29. Організація та порядок видачі (продажу) продуктів харчування та проми-
слових товарів населенню під час евакуації з районів аварій, катастроф і стихійних 
лих. 

30. Застосування алгоритму класифікації надзвичайних ситуацій та порядку 
реагування на них суб’єктами господарювання. 

31. Участь суб’єктів господарювання у функціонуванні державної системи 
спостереження, збирання, оброблення та аналізу інформації про стан довкілля. 

32. Попередження наслідків аварій на виробництвах із застосуванням аміаку. 
Вплив аміаку на організм людини. Перша допомога. Профілактика уражень. 

33. Запобігання аваріям на виробництвах із застосуванням хлору. Вплив хло-
ру на людей, перша допомога, профілактика уражень. 

34. Здійснення заходів щодо захисту населення та персоналу суб’єктів госпо-
дарювання від впливу іонізуючих випромінювань. 

35. Напрацювання та проведення комплексу заходів з організованого виве-
зення (виведення) населення з районів, зон можливого впливу НС, їх планування та 
порядок проведення. 

36. Організація роботи рухомих пунктів харчування, продовольства, речового 
постачання й ланок підвезення води. 
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37. Забезпечення особового складу формувань ЦЗ харчами і речами першої 
необхідності. 

38. Організація і норми забезпечення харчами і речами першої необхідності 
потерпілого населення й уражених. 

39. Організація приготування й роздавання їжі в умовах радіоактивного,  хі-
мічного і бактеріологічного (біологічного) забруднення (зараження). 

40. Організація контролю опромінення і забруднення продуктів харчування, 
води та промислових товарів. 

41. Попередження та ліквідація наслідків екстремальних ситуацій криміно-
генного характеру суб’єктами господарювання. 

42. Організація та проведення дослідження стійкості роботи об’єктів еконо-
міки у надзвичайних ситуацій. 

43. Проведення оцінки стійкості роботи об’єкта економіки до впливу ударної 
хвилі ядерного (техногенного) вибуху. 

44. Виявлення характеру нанесених збитків та завчасного проведення необ-
хідних заходів на об’єктах економіки від впливу вторинних уражаючих факторів 
ядерного вибуху. 

45. Визначення режимів радіаційного захисту робітників та службовців і ви-
робничої діяльності об’єкта економіки в умовах радіоактивного забруднення місце-
вості.  

46. Організація фінансування заходів з ліквідації наслідків НС суб’єктами го-
сподарювання, відшкодування збитків постраждалим. 

47. Використання єдиної система державного резерву для ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 

48. Використання матеріальних резервів для проведення першочергових ава-
рійно-відбудовних робіт. 

49. Використання механізму розроблення цільових програм для фінансування 
заходів цивільного захисту. 

50. Застосування суб’єктами господарювання страхового механізму відшко-
дування збитків від НС. 

51. Організація надання фінансової допомоги суб’єктам господарювання та 
запровадження схеми опрацювання звернень щодо виділення коштів з резервного 
фонду державного (місцевого) бюджетів. 

52. Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регіо-
нального та місцевого резерву для ліквідації наслідків НС. 

53. Організація та проведення підготовки суб’єктами господарювання мате-
ріалів, на підставі яких надається експертний висновок щодо рівня НС. 

54. Організація та забезпечення суб’єктами господарювання цільових видів 
страхування ризиків на випадок НС. 

55. Проведення аналізу соціально-економічного стану та потенційних небез-
пек техногенного та природного характеру суб’єкта господарювання. 

56. Врахування ранжування регіонів за ступенем потреби в інвестиційних ре-
сурсах на запобігання та ліквідацію наслідків НС при виборі ефективного заходу ін-
вестиційного проекту. 
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57. Проведення розрахунку економічного ефекту від застосування заходів за-
хисту населення і територій від НС. 

58. Організація роботи рухомих пунктів харчування, продовольчого і речово-
го постачання у ході проведення заходів щодо життєзабезпечення тимчасово пере-
міщених осіб із зони антитерористичної операції та особового складу формувань ЦЗ. 
 
 

Спеціальності 7.03050701, 8.03050701 «Маркетинг»,  
7.03050201, 8.03050201 «Економічна кібернетика» 

 
1. Забезпечення державного управління у сфері захисту населення і терито-

рій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 
2. Розробка заходів щодо підвищення стійкості роботи об’єктів економіки 

під час застосування зброї масового ураження у воєнний час. 
3. Проведення оцінки стійкості роботи суб’єкта господарювання до впливу 

уражаючих факторів ядерного (техногенного) вибуху. 
4. Організація та проведення планування заходів цивільного захисту на 

об’єктах економіки у випадку надзвичайних ситуацій.  
5. Організація та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на 

об’єктах економіки в осередках ураження. 
6. Забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлюваних робіт на 

об’єктах економіки під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру. 

7. Організація цивільного захисту на об’єкті торгівлі, банківській установі, 
суб’єкті господарювання. 

8. Організація фінансування та матеріального забезпечення заходів цивіль-
ного захисту населення і територій. 

9. Застосування основних заходів у сфері захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. 

10. Проведення оцінки події (НС), що сталася або може статися у прогнозо-
ваний термін, та визначення ступеня реагування на відповідному рівні управління. 

11. Застосування основних способів ведення рятувальних робіт на об’єктах 
економіки під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій воєнного часу. 

12. Підготовка та застосування основних способів ведення інших невідклад-
них робіт на об’єктах економіки під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 
пов’язаних із значними руйнуваннями будівель, споруд та комунально-енергетичних 
систем. 

13. Планування та підготовка до використання закладів цивільного захисту 
для проведення заходів щодо знезараження одягу, взуття, транспорту та техніки. За-
стосування технічних засобів знезараження. 

14. Забезпечення участі суб’єкта господарювання у державній системі спо-
стереження, збирання, оброблення та аналізу інформації про стан довкілля. 

15. Використання суб’єктом господарювання алгоритму класифікації надзви-
чайних ситуацій з метою напрацювання порядку реагування на них. 
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16. Організація та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на 
об’єктах економіки при стихійних лихах і великих виробничих аваріях. 

17. Забезпечення розосередження запасів матеріальних засобів. Організація 
захисту та охорони запасів на базах і складах постачання. 

18. Забезпечення фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних 
ситуацій та їх наслідків. 

19. Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості роботи об’єктів 
торгівлі, банківських установ і ін. під час НС мирного та воєнного часу. 

20. Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту пра-
цівників, матеріальних цінностей суб’єкта господарювання та населення. 

21. Виконання заходів щодо дотримання вимог забезпечення стійкого функ-
ціонування об’єктів торгівлі та бізнесу в умовах надзвичайних ситуацій. Вихідні да-
ні для проведення розрахунків, визначення ступеня стійкості об’єкта . 

22. Визначення можливості роботи об’єкта економіки в умовах радіоактивно-
го,  хімічного і бактеріологічного (біологічного) забруднення (зараження). 

23. Виконання завдань щодо захисту запасів продовольчих і промислових то-
варів від забруднення радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними за-
собами. 

24. Запобігання утворенню вторинних осередків ураження внаслідок розливу 
запасів аміаку та ін. НХР. Розроблення заходів, які проводяться під час виникнення 
загрози надзвичайних ситуацій. 

25.  Розробка та реалізація заходів щодо матеріального забезпечення заходів 
ЦЗ. 

26. Планування та реалізація завдань служби торгівлі та харчування з питань 
забезпечення заходів ЦЗ в місті, районі, на об’єктах економіки під час надзвичайних 
ситуацій. 

27. Напрацювання заходів щодо матеріального забезпечення на об’єкті еко-
номіки на випадок надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 

28. Забезпечення участі суб’єкту господарювання у державній системі моні-
торингу довкілля, основні завдання, організація і функціонування. 

29. Попередження наслідків  аварій на виробництвах із застосуванням аміаку. 
Вплив аміаку на організм людини. Перша допомога. Профілактика уражень. 

30. Запобігання аваріям на виробництвах із застосуванням хлору. Вплив хло-
ру на людей, перша допомога, профілактика уражень. 

31. Забезпечення захисту персоналу суб’єктів господарювання та населення 
від впливу іонізуючих випромінювань. 

32. Організація та забезпечення вивозу матеріальних цінностей при прове-
денні евакозаходів під час надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 

33. Реалізація заходів щодо створення і використання матеріальних резервів 
для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного харак-
теру та їх наслідків. 

34. Забезпечення навчання командно-начальницького та особового складу 
формувань ЦЗ суб’єктів господарювання діям в умовах надзвичайних ситуацій. 
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35.  Планування та реалізація заходів щодо подолання наслідків екстремаль-
них ситуацій криміногенного характеру і способи їх уникнення. 

36.  Проведення оцінки стійкості роботи об’єкта торгівлі (суб’єкта господа-
рювання) до впливу ударної хвилі ядерного вибуху. 

37.  Здійснення моделювання уразливості об’єкта економіки та його елемен-
тів до впливу вторинних уражаючих факторів ядерного (техногенного) вибуху.  

38.  Розроблення та реалізація заходів щодо підвищення стійкості роботи 
суб’єктів господарювання в умовах впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядер-
них вибухів. 

39. Мінімізація впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на еле-
менти виробництва та заходи захисту.  

40. Підготовка та проведення розосередження запасів матеріальних засобів. 
Захист та охорона запасів на базах і складах постачання. 

41. Організація та підготовка завчасної розвідки шляхів підвозу (маршрутів) і 
перевантажувальних районів. 

42. Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості роботи об’єктів 
торгівлі, банківських установ і ін. під час НС мирного та воєнного часу. 

43. Реалізація вимог щодо забезпечення стійкості функціонування об’єктів 
торгівлі та бізнесу в умовах надзвичайних ситуацій. Вихідні дані для проведення ро-
зрахунків, визначення ступеня стійкості об’єкта . 

44. Визначення можливості роботи об’єкта економіки в умовах радіоактивно-
го, хімічного, бактеріологічного (біологічного) забруднення. 

45. Виконання завдань щодо захисту запасів продовольчих і промислових то-
варів від забруднення радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними за-
собами. 

46. Запобігання утворенню вторинних осередків ураження внаслідок розливу 
запасів аміаку та ін. НХР. Заходи, які проводяться під час виникнення загрози напа-
ду противника.  

47. Організація матеріального забезпечення заходів ЦЗ суб’єктами господа-
рювання. 

48. Реалізація покладених завдань службою торгівлі та харчування ЦЗ з пи-
тань забезпечення заходів ЦЗ в місті, районі, на об’єктах економіки в надзвичайних 
ситуаціях. 

49. Планування матеріального забезпечення на об’єкті економіки на  випадок 
надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 

50. Напрацювання заходів щодо удосконалення та розширення у заміській 
зоні мережі складів (баз) підприємств торгівлі. 

51. Визначення ступеня забруднення й порядок проведення знезаражування 
продовольчих і промислових товарів суб’єктами господарювання. 

52. Організація роботи рухомих пунктів харчування, рухомих пунктів продо-
вольчого і речового постачання при ліквідації наслідків стихійних лих, аварій і ката-
строф. 

53. Реалізація заходів щодо одержання і зберігання продуктів і промислових 
товарів. 
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54. Забезпечення захисту продуктів харчування та промислових товарів від 
радіоактивного, хімічного і бактеріологічного (біологічного) забруднення (заражен-
ня). 

55. Організація харчування і забезпечення обмінним одягом особового скла-
ду формувань ЦЗ. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог. 

56. Налагодження видачі (продажу) продуктів харчування і промислових то-
варів населенню під час евакуації з районів аварій, катастроф і стихійних лих. 

57. Організація роботи рухомих пунктів харчування, продовольства, речового 
постачання й ланок підвезення води після НС. 

58. Забезпечення особового складу формувань ЦЗ харчами і речами першої 
необхідності. 

59. Організація й порядок забезпечення харчами і речами першої необхіднос-
ті потерпілого населення й уражених. 

60. Організація контролю опромінення і забруднення продуктів харчування, 
води та промислових товарів. 

61. Організація та порядок забезпечення продуктами харчування, водою і ре-
чами першої необхідності тимчасово переміщених осіб із зони проведення антите-
рористичної операції. 

 
 

Спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит»,  
7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит» 

 
1. Розроблення заходів щодо захисту виробничого персоналу суб’єкта гос-

подарювання, об’єкта (цеху) від зброї масового ураження. 
2. Підвищення надійності захисту промислово-виробничого персоналу 

об’єкта (цеху) під час роботи в умовах радіоактивного забруднення місцевості. 
3. Проведення оцінки стійкості об’єкта (цеху) до впливу ударної хвилі ядер-

ного (техногенного) вибуху і розроблення заходів щодо підвищення стійкості. 
4. Забезпечення захисту цінного унікального обладнання об’єкта (цеху) від 

впливу ударної хвилі ядерного (техногенного) вибуху. 
5. Оцінка стійкості інженерно-технічного комплексу суб’єкта господарю-

вання до дії світлового випромінювання ядерного вибуху і заходи щодо підвищення 
стійкості. 

6. Розроблення заходів щодо підвищення стійкості роботи суб’єкта господа-
рювання в умовах застосування зброї масового ураження. 

7. Проведення оцінки можливості виникнення вторинних уражаючих фак-
торів на об’єкті і заходи щодо їх обмеження та зниження уражаючої дії. 

8. Оцінка впливу радіоактивного забруднення на технологічний процес ви-
робництва і заходи захисту. 

9. Інженерно-технічні заходи ЦЗ, реалізовані у проекті, що розробляється, з 
метою підвищення стійкості роботи об’єкта (цеху) в умовах НС. 

10. Оцінка впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на роботу 
автоматизованої системи управління і заходи захисту. 
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11. Реалізація інженерно-технічних заходів щодо захисту сировини, напівфа-
брикатів і готової продукції від впливу уражаючих факторів ядерної зброї 

12. Підготовка та виконання заходів щодо дезактивації технологічного обла-
днання (агрегатів, машин), інших видів техніки під час радіоактивного забруднення. 

13. Забезпечення дотримання вимог інженерно-технічних заходів, спрямова-
них на підвищення захищеності сировини, напівфабрикатів і готової продукції підп-
риємства (цеху, дільниці) від впливу уражаючих факторів зброї масового ураження 
(ЗМУ). 

14. Забезпечення управління ЦЗ та реагуванням на НС на підприємстві (цеху)  
відповідного профілю (за напрямами підготовки). 

15. Напрацювання заходів щодо зменшення дії вторинних факторів уражен-
ня, забезпечення життєдіяльності об’єкта у НС. 

16. Дотримання єдності принципів вимірювання якісних показників безпеки. 
Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки та декларація безпеки, її зміст, методи-
ка визначення ризиків та їх прийнятних рівнів на об’єкті. 

17. Виявлення та оцінка небезпеки, моделювання можливої обстановки та ві-
дпрацювання сценаріїв дій на об’єкті (цеху). 

18. Організація планування та фінансування робіт із запобігання і ліквідації 
НС і їх наслідків суб’єктами господарювання. 

19. Аналіз складових потенційної небезпеки, оцінка рівня події та визначення 
безпосередньої причини події. 

20. Оцінка можливих матеріальних втрат, застосування механізму фінансу-
вання заходів щодо попередження і ліквідації наслідків НС. 

21. Оцінка масштабу і розмірів втрат та інших наслідків НС. Створення та 
використання суб’єктом господарювання матеріальних резервів для запобігання і лі-
квідації наслідків НС. 

22. Основні заходи щодо підвищення стійкості роботи, які здійснюються на 
об’єкті завчасно, за сигналами оповіщення ЦЗ та при раптовому виникненні НС. 

23. Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості суб’єкта господа-
рювання (підприємства, цеху, і т.п.) в НС. Розробка заходів щодо підвищення стій-
кості суб’єкта. 

24. Розробка комплексу заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків НС 
природного та техногенного характеру з врахуванням особливостей регіону, що 
проводиться на об’єкті (підприємстві, цеху). 

25. Розроблення і реалізація заходів щодо захисту працівників суб’єкта гос-
подарювання (підприємства, цеху, дільниці) від наслідків НС. 

26. Виконання на об’єкті (цеху, дільниці) планів захисту джерел водопоста-
чання, продовольства, сировини, с/г тварин і т. ін. 

27. Проведення аналізу можливих техногенних загроз, тенденції їх проявів та 
прогноз їх розвитку на підприємстві. 

28. Впровадження комплексу заходів щодо запобігання та мінімізації наслід-
ків НС техногенного і природного характеру у галузі радіаційної, хімічної і вибухо-
пожежної безпеки на підприємстві (цеху, дільниці). 
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29. Виконання заходів запобігання або зменшення ступеня ураження, своєча-
сне надання допомоги на об’єкті (цеху) галузі. 

30. Організація та проведення робіт щодо знезаражування місцевості, споруд, 
технологічного обладнання, транспорту, одягу і засобів індивідуального захисту на 
об’єкті. 

31. Виконання комплексу заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків 
НС природного та техногенного характеру на об’єкті (цеху) з врахуванням особли-
востей регіону. 

32. Розроблення і реалізація заходів щодо захисту працівників суб’єкта гос-
подарювання (підприємства, цеху, дільниці) від наслідків НС. 

33. Виконання на об’єкті (цеху, дільниці) планів захисту вододжерел, продо-
вольства, сировини, с/г тварин і т. ін. 

34. Виявлення і оцінка інженерної обстановки при вибуху газоповітряної су-
міші на об’єкті (цеху, дільниці). 

35. Проведення оцінки масштабу, розмірів втрат та інших наслідків можливої 
НС суб’єктом господарювання. 

36. Забезпечення розосередження запасів матеріальних засобів. Організація 
захисту та охорони запасів на базах і складах постачання. 

37. Забезпечення фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних 
ситуацій та їх наслідків. 

38. Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості роботи об’єктів 
торгівлі, банківських установ і ін. під час НС мирного та воєнного часу. 

39. Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту пра-
цівників, матеріальних цінностей суб’єкта господарювання та населення. 

40. Виконання заходів щодо дотримання вимог забезпечення стійкого функ-
ціонування об’єктів торгівлі та бізнесу в умовах надзвичайних ситуацій. Вихідні да-
ні для проведення розрахунків, визначення ступеня стійкості об’єкта . 

41. Визначення можливості роботи об’єкта економіки в умовах радіоактивно-
го,  хімічного і бактеріологічного (біологічного) забруднення (зараження). 

42. Виконання завдань щодо захисту запасів продовольчих і промислових то-
варів від забруднення радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними за-
собами. 

43. Запобігання утворенню вторинних осередків ураження внаслідок розливу 
запасів аміаку та ін. НХР. Розроблення заходів, які проводяться під час виникнення 
загрози надзвичайних ситуацій. 

44. Розробка та реалізація заходів щодо матеріального забезпечення заходів 
ЦЗ. 

45. Планування та реалізація завдань служби торгівлі та харчування з питань 
забезпечення заходів ЦЗ в місті, районі, на об’єктах економіки під час надзвичайних 
ситуацій. 

46. Напрацювання заходів щодо матеріального забезпечення на об’єкті еко-
номіки на випадок надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 
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47. Забезпечення участі суб’єкту господарювання у державній системі моні-
торингу довкілля, основні завдання, організація і функціонування. 

48. Попередження наслідків  аварій на виробництвах із застосуванням аміаку. 
Вплив аміаку на організм людини. Перша допомога. Профілактика уражень. 

49. Запобігання аваріям на виробництвах із застосуванням хлору. Вплив хло-
ру на людей, перша допомога, профілактика уражень. 

50. Забезпечення захисту персоналу суб’єктів господарювання та населення 
від впливу іонізуючих випромінювань. 

51. Організація та забезпечення вивозу матеріальних цінностей при прове-
денні евакозаходів під час надзвичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 

52. Реалізація заходів щодо створення і використання матеріальних резервів 
для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного харак-
теру та їх наслідків. 

53. Забезпечення навчання командно-начальницького та особового складу 
формувань ЦЗ суб’єктів господарювання діям в умовах надзвичайних ситуацій. 

54. Планування та реалізація заходів щодо подолання наслідків екстремаль-
них ситуацій криміногенного характеру і способи їх уникнення. 

55. Проведення оцінки стійкості роботи об’єкта торгівлі (суб’єкта господа-
рювання) до впливу ударної хвилі ядерного вибуху. 

56. Здійснення моделювання уразливості об’єкта економіки та його елементів 
до впливу вторинних уражаючих факторів ядерного (техногенного) вибуху.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
А.7 Орієнтовні теми для спеціальностей зв’язку 

 
 

Спеціальності 7.05090102 «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і  
телебачення», 8.05090103 «Радіоелектронні пристрої, системи і  

комплекси» 
 

1. Забезпечення стійкості роботи об’єктів зв’язку, радіомовлення і телеба-
чення до дії уражаючих факторів надзвичайних ситуацій. 

2. Забезпечення дотримання вимог інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту (цивільної оборони) до ліній і споруд зв’язку, радіомовлення і телебачення, 
що проектуються у дипломному проекті (роботі). 
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3. Розроблення заходів з підвищення стійкості роботи об’єктів зв’язку, ра-
діомовлення і телебачення. Забезпечення дублювання одних засобів зв’язку іншими. 

4. Здійснення заходів щодо зниження дії радіоактивних випромінювань на 
радіоелектронну апаратуру зв’язку, радіомовлення і телебачення. 

5. Проведення оцінки стійкості роботи радіоелектронної апаратури зв’язку, 
радіомовлення і телебачення до дії електромагнітного імпульсу ядерного вибуху. 

6. Небезпека впливу іонізації атмосфери та радіоперешкод на стан радіоеле-
ктронної апаратури зв’язку, радіомовлення і телебачення та заходи захисту. 

7. Підготовка та проведення аварійно-відбудовних робіт на лініях і об’єктах 
зв’язку, радіомовлення і телебачення. 

8. Особливості проведення аварійно-відбудовних робіт на лініях і об’єктах 
зв’язку, радіомовлення і телебачення при дії електромагнітного імпульсу ядерного 
вибуху. 

9. Застосування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та опо-
віщення людей у разі їх виникнення на потенційно небезпечних об’єктах. 

10.  Організація та проведення оповіщення робітників і службовців підпри-
ємства та населення з використанням систем автоматизованого централізованого 
оповіщення цивільного захисту на об’єкті, що проектується. 

11.  Влаштування та застосування локальних систем оповіщення промислово-
виробничого персоналу та населення в районах розташування об’єктів підвищеної 
небезпеки. 

12.  Організація та налагодження зв’язку під час виконання аварійно-
рятувальних та інших невідкладних робіт у районах надзвичайних ситуацій мирного 
та воєнного часу. 

13.  Організація та проведення розвідки під час виявлення пошкоджень на лі-
ніях і спорудах зв’язку, радіомовлення і телебачення та проведення аварійно-
відбудовних робіт на них. 

14. Забезпечення захисту виробничого персоналу суб’єкта господарювання 
(підприємства, цеху, дільниці) від зброї масового ураження. 

15. Підвищення надійності захисту промислово-виробничого персоналу 
об’єкта (цеху) під час роботи в умовах радіоактивного забруднення місцевості. 

16. Проведення оцінки стійкості об’єкта (цеху) до впливу ударної хвилі ядер-
ного (техногенного) вибуху і розроблення заходів щодо її підвищення. 

17. Забезпечення захисту цінного унікального обладнання об’єкта (цеху) від 
впливу ударної хвилі ядерного (техногенного) вибуху. 

18. Проведення оцінки стійкості інженерно-технічного комплексу промисло-
вого об’єкта (цеху) до дії світлового випромінювання ядерного (техногенного) ви-
буху і заходи щодо підвищення стійкості. 

19. Розроблення заходів щодо підвищення стійкості роботи об’єкта (цеху) в 
умовах застосування зброї масового ураження 

20. Проведення оцінки можливості виникнення вторинних уражаючих фак-
торів на об’єкті і розроблення заходів щодо їх обмеження та зниження уражаючої 
дії. 
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21. Оцінка впливу радіоактивного забруднення на технологічний процес ви-
робництва і заходи захисту. 

22. Інженерно-технічні заходи ЦЗ, реалізовані у проекті (роботі), що розроб-
ляється, з метою підвищення стійкості роботи об’єкта (цеху) в умовах застосування 
зброї масового ураження. 

23. Оцінка впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на роботу 
автоматизованої системи управління і заходи захисту. 

24. Забезпечення дотримання інженерно-технічних заходів ЦЗ (ЦО) щодо за-
хисту сировини, покупних комплектуючих виробів і готової продукції від впливу 
уражаючих факторів ядерної (звичайної) зброї. 

25. Виконання заходів щодо проведення дезактивації технологічного облад-
нання (агрегатів, машин) і інших видів техніки під час радіоактивного забруднення. 

26. Реалізація інженерно-технічних заходів, спрямованих на підвищення за-
хищеності сировини, покупних комплектуючих виробів і готової продукції підпри-
ємства (цеху, дільниці) від впливу уражаючих факторів зброї масового ураження 
(ЗМУ). 

27. Організація управління ЦЗ та реагуванням на НС на підприємстві (цеху) 
відповідного профілю (за напрямами підготовки). 

28. Розробка заходів щодо зменшення дії вторинних факторів ураження, за-
безпечення життєдіяльності об’єкта у НС. 

29. Забезпечення єдності принципів вимірювання якісних показників безпе-
ки. Проведення ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та декларування їх без-
пеки, застосування методики визначення ризиків НС та їх прийнятних рівнів на 
об’єкті. 

30. Виявлення та оцінка небезпеки, моделювання можливої обстановки та ві-
дпрацювання сценаріїв дій на об’єкті (цеху). 

31. Планування та фінансування робіт із запобігання і ліквідації НС і їх нас-
лідків на об’єкті. 

32. Проведення аналізу складових можливої небезпеки, оцінка рівня події 
(НС) та визначення її безпосередньої причини (причин) виникнення. 

33. Оцінка можливих матеріальних втрат, забезпечення фінансування заходів 
щодо попередження і ліквідації наслідків НС. 

34. Проведення оцінки масштабу і розмірів втрат та інших наслідків НС. За-
безпечення створення та використання матеріальних резервів для запобігання і лік-
відації наслідків НС. 

35. Розроблення основних заходів щодо підвищення стійкості роботи, які 
здійснюються на об’єкті завчасно, за сигналами оповіщення ЦЗ та при раптовому 
виникненні НС. 

36. Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єкта (цеху, аг-
регату і т.п.) в НС. Розробка заходів щодо підвищення стійкості об’єктів зв’язку, ра-
діомовлення і телебачення. 

37. Запровадження комплексу заходів щодо запобігання та мінімізації наслід-
ків НС природного та техногенного характеру з врахуванням особливостей регіону, 
що проводиться на об’єктах зв’язку, радіомовлення і телебачення. 
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38. Розроблення і реалізація заходів щодо захисту працівників об’єкта (цеху, 
дільниці) від наслідків НС. 

39. Виконання на об’єкті (цеху, дільниці) планів захисту джерел водопоста-
чання, продовольства, сировини, і т. ін. 

40. Проведення аналізу техногенних загроз, тенденцій їх проявів та прогноз 
їх розвитку на підприємстві. 

41. Розроблення комплексу заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків 
НС техногенного і природного характеру у галузі радіаційної, хімічної і вибухопо-
жежної безпеки на підприємстві (цеху, дільниці). 

42. Впровадження заходів запобігання або зменшення ступеня ураження, 
своєчасне надання допомоги на об’єкті (цеху) галузі. 

43. Організація робіт щодо знезаражування місцевості, споруд, технологічно-
го обладнання, транспорту, одягу і засобів індивідуального захисту на об’єкті. 

44. Розроблення комплексу заходів щодо запобігання та мінімізації наслідків 
НС природного та техногенного характеру на об’єкті (цеху) з врахуванням особли-
востей регіону. 

45. Розроблення і реалізація заходів щодо захисту працівників об’єкта (цеху, 
дільниці) від наслідків НС. 

46. Розробка та виконання на об’єкті (цеху, дільниці) планів захисту водо-
джерел, продовольства, сировини, і т. ін. 

47. Виявлення і оцінка інженерної обстановки при вибуху газоповітряної су-
міші на об’єкті (цеху, дільниці). 

48. Оцінка масштабу, розмірів втрат та інших наслідків можливої НС на 
об’єкті зв’язку, радіомовлення і телебачення. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Спеціальності 7.05100302, 8.05100302 «Прилади і системи точної  
механіки», 8.05100306 «Інформаційні технології в приладобудуванні» 

 
1. Організація цивільного захисту на об’єктах приладобудівної промислово-

сті. 
2. Підвищення стійкості роботи об’єктів приладобудівної промисловості у 

воєнний час. 
3. Здійснення метрологічного забезпечення засобів вимірювання. ЦЗ підп-

риємств, установ та організацій приладобудівної галузі промисловості. 
4. Проведення оцінки стійкості роботи приладобудівного підприємства до 

впливу вражаючих факторів ядерного вибуху. 
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5. Планування заходів цивільного захисту на приладобудівному підприємс-
тві у випадку надзвичайних ситуацій. 

6. Організація та проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних 
робіт на приладобудівному підприємстві в осередках ураження (забруднення). 

7. Застосування основних способів ведення рятувальних робіт на об’єктах 
приладобудування різних форм власності. 

8. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єкті госпо-
дарської діяльності. 

9. Організація та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на 
промисловому підприємстві у разі виникнення руйнувань внаслідок надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру. 

10. Мінімізація негативного впливу виробничого середовища приладобудів-
ного підприємства на життєдіяльність промислово-виробничого персоналу. 

11. Нейтралізація негативного впливу атомної енергії на здоров’я персоналу 
приладобудівних виробництв та населення. 

12. Забезпечення оповіщення персоналу об’єктів та населення у разі виник-
нення НС техногенного та природного характеру. 

13. Використання єдиної національна система зв’язку під час здійснення опо-
віщення у надзвичайних ситуаціях. 

14. Аналіз впливу типових для Тернопільської області стихійних лих, аварій 
(катастроф) та їх наслідків на функціонування підприємств приладобудівної галузі 
національної економіки. 

15. Використання за призначенням спеціальних, локальних та об’єктових си-
стем оповіщення персоналу та населення у НС, їх функціонування та експлуатацій-
но-технічне обслуговування апаратури і засобів оповіщення та зв’язку. 

16. Забезпечення захисту населення та персоналу об’єктів приладобудування 
від впливу іонізуючих випромінювань. 

17. Запобігання забрудненню і руйнуванню літосфери внаслідок роботи при-
ладобудівних промислових підприємств. 

18. Функціонування державної систем спостережень, збирання, оброблення 
та аналізу інформації про стан довкілля та участь у ній підприємств приладобудівної 
галузі економіки. 

19. Оцінка можливостей використання інженерного захисту промислово-
виробничого персоналу підприємств приладобудування та населення. 

20. Запровадження заходів щодо запобігання антропогенному забрудненню 
атмосфери підприємствами приладобудівної галузі. 

21. Застосування захисних споруд ЦЗ, конструктивні рішення, технологічне 
обладнання, режими роботи систем. 

22. Проведення комплексу наукових і організаційних, технічних засобів, пра-
вил і норм, спрямованих на досягнення єдності, необхідної точності вимірювань те-
хнічними засобами вимірювальної техніки ЦЗ. 

23. Виявлення та вимірювання радіоактивного забруднення, доз опромінення 
особового складу формувань та населення, забруднення небезпечними хімічними 
речовинами об’єктів навколишнього середовища. 
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24.  Організація дослідження стійкості роботи підприємств приладобудуван-
ня у надзвичайних ситуаціях. 

25. Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту пра-
цівників, матеріальних цінностей приладобудівного підприємства та населення. 

26. Оцінка стійкості роботи підприємства приладобудування до дії ударної 
хвилі ядерного (техногенного) вибуху. 

27. Оцінка стійкості роботи підприємства приладобудування до дії світлового 
випромінювання ядерного вибуху. 

28. Оцінка стійкості роботи підприємства приладобудування до дії вторин-
них уражаючи факторів ядерного (техногенного) вибуху. 

29. Забезпечення стійкості роботи об’єкта приладобудування до дії проника-
ючої радіації та радіоактивного забруднення ядерного вибуху (аварії на АЕС). 

30. Вплив на надійність роботи приладів, вимірювальних перетворювачів, мі-
кропроцесорних систем, САПР, антен супутникового зв’язку та систем управління 
антенними комплексами проникаючої радіації внаслідок ядерного вибуху (аварії на 
АЕС). 

31. Мінімізація впливу радіоактивного забруднення місцевості на виробничу 
діяльність підприємства приладобудування. 

32. Розроблення режимів радіаційного захисту робітників і службовців та ви-
робничої діяльності приладобудівного підприємства в умовах радіаційного забруд-
нення місцевості. 

33. Забезпечення протипожежної стійкості промислового об’єкту під час над-
звичайних ситуацій мирного та воєнного часу. 

34. Оцінка впливу електромагнітного імпульсу (ЕМІ) ядерного вибуху на 
елементи виробництва та заходи захисту. 

35. Застосування методів захисту електронної апаратури, мікропроцесорної 
техніки та антенних комплексів супутникового зв’язку від дії електромагнітного ім-
пульсу ядерних вибухів. 

36. Шляхи та способи боротьби з наслідками впливу ЕМІ ядерних вибухів на 
етапі розробки приладів точної механіки та під час їх експлуатації. 

37. Запобігання наслідкам аварій на виробництвах із застосуванням аміаку. 
Вплив аміаку на організм людини. Перша допомога. Профілактика уражень. 

38. Попередження аварій на виробництвах із застосуванням хлору. Вплив  
хлору на організм людини. Перша допомога. Профілактика уражень. 

39. Державна система моніторингу довкілля як складова частина національ-
ної інформаційної інфраструктури. 

40. Використання приладів радіаційної та хімічної розвідки та дозиметрично-
го контролю для виконання заходів щодо ліквідації наслідків НС та захисту персо-
налу об’єктів. 

41. Оцінка події, що сталася або може статися у прогнозований термін, та ви-
значення ступеня реагування на відповідному рівні управління. 
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42. Організація та забезпечення проведення евакуації персоналу об’єктів еко-
номіки у разі загрози або виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та при-
родного характеру. 

43. Вплив радіоактивних випромінювань ядерного вибуху (аварії на АЕС) на 
прилад (пристрій, систему, блок), що розробляється. 

44. Оцінка працездатності приладу (пристрою, системи, блоку) в умовах ра-
діоактивного забруднення місцевості і заходи захисту. 

45. Підвищення стійкості роботи приладу (пристрою, системи, блоку) в умо-
вах радіоактивного забруднення місцевості. 

46. Вплив радіоактивних випромінювань у разі вибуху нейтронних боєзапа-
сів на прилад (пристрій, систему, блок), що розробляється, та заходи захисту. 

47. Підвищення стійкості роботи приладу (пристрою, системи, блоку) в умо-
вах впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху. 

48. Підвищення стійкості роботи приладу (пристрою, системи, блоку) в умо-
вах впливу проникаючої радіації нейтронних боєзапасів. 

49. Вплив електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на прилад (пристрій, 
систему, блок) і заходи захисту. 

50. Вплив проникаючої радіації (радіоактивного забруднення) на роботу при-
ладів і систем точної механіки та захист від них. 

 
 

Спеціальності 7.05090204, 8.05090204 «Біотехнічні та медичні апарати і 
системи», 7.05140201, 8.05140201 «Біомедична інженерія» 

 
1. Оцінка дії електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на електронну 

медичну апаратуру (ЕМА). 
2. Оцінка дії електромагнітного імпульсу під час виготовлення електронної 

медичної апаратури. 
3. Методи захисту від дії електромагнітного імпульсу ядерного вибуху в це-

хах по виготовленню, лабораторіях по обслуговуванню електронної медичної апара-
тури. 

4. Визначення режимів радіаційного захисту робітників і службовців в ла-
бораторіях, цехах по виготовленню окремих деталей ЕМА. 

5. Стійкість роботи цехів та лабораторії по виготовленню електронної меди-
чної апаратури. Заходи захисту виробничого персоналу. 

6. Проведення аварійно-відновлюваних робіт на промислових підприємст-
вах, що випускають ЕМА. 

7. Безпека життєдіяльності персоналу підприємств по виготовленню ЕМА в 
умовах надзвичайних ситуацій техногенного походження. 

8. Безпека життєдіяльності підприємств, цехів по виготовленню окремих де-
талей ЕМА в умовах надзвичайних ситуацій природного походження. 

9. Безпека життєдіяльності персоналу, що працює з ЕМА, в системі „людина 
– життєве середовище”. 
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10. Створення комфортних умов праці в цехах, лабораторіях по виготовлен-
ню окремих деталей ЕМА. 

11. Організація протипожежного захисту та проведення протипожежної про-
філактики на виробництвах електронної медичної апаратури. 

12. Організація протипожежного захисту та проведення протипожежної про-
філактики у цехах по виготовленню друкованих плат ЕМА. 

13. Кримінологічна безпека, джерела загроз та система безпеки суб’єкта гос-
подарювання, який виготовляє окремі деталі ЕМА. 

14. Заходи особистої безпеки персоналу цехів, лабораторії по виготовленню 
ЕМА. 

15. Використання формувань ЦЗ під час ліквідації аварійних ситуацій на ви-
робництвах ЕМА. 

16. Запобігання виникненню на підприємствах по виготовленню ЕМА над-
звичайних ситуацій, пов’язаних зі зміною стану біосфери та гідросфери. 

17. Мінімізація антропогенного забруднення атмосфери підприємствами з 
виготовлення ЕМА. 

18. Організація цивільного захисту на підприємствах, що випускають медич-
ну радіоелектронну апаратуру. 

19. Запобігання руйнівному впливу стихійних лих, аварій, катастроф природ-
ного і техногенного характеру на виробництва ЕМА. Заходи щодо їх попередження. 

20. Запобігання антропогенному забрудненню гідросфери внаслідок роботи 
цехів, лабораторій з виготовлення ЕМА. 

21. Застосування захисних споруд ЦЗ для захисту промислово-виробничого 
персоналу, планування і конструктивні рішення. Технологічне обладнання, системи 
життєзабезпечення та їх належне утримання. 

22. Підвищення стійкості роботи підприємств з виробництва радіоелектрон-
ної апаратури під час НС техногенного, природного та воєнного характеру. 

23. Застосування положень концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникнення надзвичайних ситуацій при напрацюванні заходів захисту пра-
цівників, матеріальних цінностей суб’єкта господарювання та населення. 

24. Попередження впливу на підприємства, що виготовляють ЕМА, осередків 
хімічного забруднення, які утворюються після аварії на підприємствах хімічної та 
переробної промисловості, що розташовані на прилеглій території.  

25. Запобігання впливу на виробництва ЕМА осередків радіоактивного за-
бруднення, які утворюються у випадку аварії на об’єктах ядерно-паливного компле-
ксу. 

26. Вплив різних видів радіоактивних променів на окремі деталі електронної 
медичної апаратури. 

27. Умови та фактори виникнення пожеж на підприємствах, які виготовляють 
ЕМА. Заходи попередження пожеж. 

28. Середовище проживання людини: навколишнє, виробниче. 
29. Небезпечні і шкідливі фактори середовища проживання. Джерела забруд-

нення навколишнього середовища. 
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30. Наслідки негативних дій небезпечних і шкідливих факторів виробничого 
середовища, їх вплив на людину. 

31. Захист лабораторій і цехів по виготовленню ЕМА від дії ЕМІ ядерного 
вибуху. Оцінка дії ЕМІ. 

32. Оцінка негативного впливу ЕМІ ядерного вибуху на надійність роботи 
ЕМА. 

33. Здійснення метрологічного забезпечення засобів вимірювання ЦЗ підпри-
ємств, установ і організацій. 

34. Оцінка стійкості роботи підприємств по випуску ЕМА до впливу вража-
ючих факторів ядерного (техногенного) вибуху. 

35. Оцінка стійкості роботи підприємства з виробництва ЕМА до впливу вто-
ринних вражаючих факторів. 

36. Забезпечення участі підприємства з виробництва ЕМА у державній сис-
темі спостереження, збирання, оброблення та аналізу інформації про стан довкілля. 

37. Захист промислово-виробничого персоналу та населення від іонізуючих 
випромінювань. 

38. Застосування алгоритму класифікації надзвичайних ситуацій у визначенні 
порядку реагування на них. 

39. Застосування комплексу наукових і організаційних, технічних засобів, 
правил і норм, спрямованих на досягнення єдності, необхідної точності вимірювань 
технічних засобів ЦЗ. 

40. Проведення планування заходів цивільного захисту на підприємствах, ви-
робництвах з випуску ЕМА у випадку надзвичайних ситуацій. 

41. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на підприємствах 
(виробництвах) з випуску ЕМА в осередках ураження (забруднення). 

42. Проведення аварійно-відновлюваних робіт на виробництвах з випуску 
ЕМА, які потрапили в надзвичайні ситуації природного походження. 

43. Оцінка події (НС), що сталася або може статися у прогнозований термін, 
та визначення ступеня реагування на відповідному рівні управління. 

44. Вплив радіоактивних випромінювань ядерного вибуху на прилад (при-
стрій, систему, блок), що розробляється, і заходи захисту. 

45. Оцінка працездатності приладу (пристрою, системи, блоку) в умовах ра-
діоактивного забруднення місцевості та заходи захисту. 

46. Підвищення стійкості роботи приладу (пристрою, системи, блоку) в умо-
вах радіоактивного забруднення місцевості. 

47. Вплив радіоактивних випромінювань у випадку вибуху нейтронних боє-
запасів на прилад (пристрій, систему, блок), що розробляється, і заходи захисту. 

48. Підвищення стійкості роботи приладу (пристрою, системи, блоку) в умо-
вах впливу електромагнітного імпульсу ядерного вибуху. 

49. Підвищення стійкості роботи приладу (пристрою, системи, блоку) в умо-
вах впливу проникаючої радіації нейтронних боєзапасів 
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50. Вплив електромагнітного імпульсу ядерного вибуху на прилад (пристрій, 
систему, блок) і заходи захисту. 

51. Застосування основних способів і засобів боротьби з пожежами. 
52. Застосування способів утилізації медичних відходів. 
 
 
А.8 Орієнтовні теми для гуманітарних спеціальностей 

 
 

Спеціальність 7.03010201, 8.03010201 «Психологія» 
 

1. Інформування населення про наявність загрози або виникнення НС, пра-
вил поведінки та способів дій в цих умовах. 

2. Виявлення за допомогою психологічних та соціальних методів та нейтра-
лізація чинників, що сприяють виникненню соціально-психологічної напруги. 

3. Визначення контингенту постраждалих та розв’язання соціальних потреб. 
4. Організація діяльності, спрямованої на надання психологічної допомоги 

дітям, людям похилого віку. 
5. Психологічна допомога населенню, яке постраждало внаслідок НС. 
6. Надання психологічної допомоги населенню, переміщеному із зони про-

ведення антитерористичної операції. 
7. Профілактика гострих панічних реакцій, психогенних нервово-психічних 

порушень. 
8. Профілактика посттравматичних стресових розладів. 
9. Оцінка життєво важливих потреб населення у НС. 
10. Вплив параметрів людського фактору (стрес, недостатній рівень знань, 

інформації, помилкові дії) на управління безпекою у НС. 
11.  Розрахунок імовірності помилки персоналу. 
12.  Визначення особистих показників особи, яка приймає управлінські рі-

шення у сфері цивільного захисту. 
13.  Робота практичного психолога щодо зниження впливу професійного 

стресу та посттравматичних стресових порушень на персонал підприємства. 
14.  Надання психологічної допомоги під час НС. 
15.  Надання першої психологічної допомоги при НС залежно від вираженої 

психічної реакції. 
16.  Система реабілітаційно-відновлювальних об’єктів державної системи 

комплексної реабілітації постраждалих та членів їх сімей. 
17. Підвищення стійкості роботи промислових підприємств під час надзви-

чайних ситуацій. 
18. Оцінка стійкості роботи промислового підприємства до впливу уражаю-

чих факторів ядерної зброї. 
19. Планування заходів цивільного захисту на промисловому підприємстві у 

випадку надзвичайних ситуацій. 
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20. Інженерні заходи захисту персоналу та населення під час надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного походження. 

21. Проведення рятувальних і інших невідкладних робіт на промисловому пі-
дприємстві в разі виникнення осередків ураження (забруднення). 

22. Застосування основних способів ведення рятувальних робіт на промисло-
вому підприємстві. 

23. Розосередження робітників та службовців і евакуація населення під час 
надзвичайних ситуацій воєнного характеру. 

24. Забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання і реагу-
вання на надзвичайні ситуації. 

25.  Попередження аварій на виробництвах із застосуванням аміаку. Вплив 
аміаку на організм людини. Перша допомога та профілактика уражень. 

26.  Запобігання антропогенному забрудненню атмосфери внаслідок роботи 
промислового підприємства. 

27.  Забезпечення участі промислового підприємства у державній системі 
спостереження, збирання, оброблення та аналізу інформації про стан довкілля. 

28. Дослідження структури цивільного захисту промислового об’єкту відпо-
відного профілю виробництва. 

29. Характеристика можливих стихійних лих, аварій (катастроф) та їх наслід-
ків, вплив їх на роботу промислових підприємств на території Тернопільської облас-
ті. 

30. Прогнозування можливої обстановки на об’єктах народногосподарського 
комплексу у разі виникнення аварійних ситуацій на радіаційно та хімічно небезпеч-
них об’єктах, що знаходяться поблизу. 

31.  Антропогенне забруднення гідросфери та його вплив на надійність робо-
ти промислових підприємств. 

32.  Участь промислового підприємства у територіальній підсистемі єдиної 
державної системи запобігання і реагування на НС техногенного та природного ха-
рактеру, основні завдання, сили та засоби. 

33.  Проведення аварійно-відновлювальних робіт на промисловому підпри-
ємстві, яке знаходиться в зоні ураження. 

34.  Джерела, зони дії та рівні забруднень навколишнього середовища у разі 
аварій на радіаційно небезпечних об’єктах. 

35.  Попередження промисловому забрудненню і руйнуванню літосфери. 
36.  Забезпечення оповіщення персоналу промислового об’єкту у разі загрози 

та виникненні НС техногенного та природного характеру. 
37.  Дослідження стійкості роботи промислових підприємств. 
38.  Попередження наслідків аварій на виробництвах із застосуванням хлору. 

Вплив хлору на людей, перша допомога, профілактика уражень. 
39.  Планування та розташування промислових об’єктів та влаштування ко-

мунально-енергетичних мереж, що спрямовані на зниження можливих збитків вна-
слідок надзвичайних ситуацій. 

40.  Оцінка стійкості роботи промислового об’єкту до впливу ударної хвилі 
ядерного вибуху. 
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41.  Врахування положень концепції захисту населення і територій у разі за-
грози та виникненні надзвичайних ситуацій. 

42.  Стійкість роботи об’єктів народногосподарського комплексу до дії світ-
лового випромінювання ядерного вибуху, заходи щодо її підвищення. 

43.  Протипожежна стійкість промислового підприємства під час надзвичай-
них ситуацій воєнного часу. 

44.  Оцінка стійкості роботи об’єкту господарської діяльності до дії вторин-
них уражаючих факторів ядерного вибуху. 

45.  Оцінка стійкості роботи промислового підприємства до дії проникаючої 
радіації і радіоактивного забруднення ядерного вибуху. 

46.  Проникаюча радіація ядерного вибуху та її вплив на роботу промислово-
виробничого персоналу. 

47.  Радіоактивне забруднення території об’єкта господарської діяльності 
внаслідок ядерного вибуху та його вплив на виробничу діяльність. 

48.  Розрахунок режимів роботи суб’єкта господарювання в умовах радіоак-
тивного забруднення. 

49.  Визначення режимів радіаційного захисту робітників та службовців та 
виробничої діяльності суб’єкта господарювання в умовах радіоактивного забруд-
нення місцевості. 

50.  Функціонування системи цивільного захисту щодо запобігання і реагу-
вання на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 

51.  Захист населення та персоналу об’єктів від впливу іонізуючих випромі-
нювань. 

52.  Організація та забезпечення проведення евакуації населення у разі загро-
зи або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.  

53.  Промислові засоби індивідуального захисту та їх використання під час 
виробничих аварій. 

54.  Оцінка надійності захисту виробничого персоналу промислового підпри-
ємства. 
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Додаток Б 
Примірний вступ та витяги із основних законодавчих документів  

з питань цивільного захисту населення 
 

Узагальнюючи питання про наявність надзвичайного ризику, підкреслюючи, 
що техногенна небезпека є найбільш характерною і значною за питомою вагою се-
ред загального кола випадків, інші ризики, властиві Україні: природні, епідеміологі-
чні, геофізичні та інші, у країні створена потужна система цивільного захисту насе-
лення і економіки від надзвичайних ситуацій. 

Починаючи з 1932 року в Україні діє система МППО-ЦО, перебуваючи у 
складі Міноборони, хоч у якійсь мірі була інструментом політики, але завжди дійсно 
служила людям, створюючи умови для їх фізичного захисту, утримуючи певні мобі-
лізаційні резерви, недоторкані запаси, здійснюючи підготовку народного господарс-
тва до сталого функціонування під час війни, створюючи умови до виконання за-
вдань згідно із Женевською конвенцією про захист жертв  війни, тощо. 

Під час минулої війни бійці МППО-ЦО врятували життя тисячам людей, зне-
шкодили сотні тисяч боєприпасів та авіаційних бомб, загасили численні пожежі, а як 
треба було, то зі зброєю в руках вдавалися до безпосереднього захисту людей. 

Але не завжди розвиток Цивільної оборони підпорядковувався потребам во-
єнного часу. Науково-технічний прогрес, з одного боку, покращував життя людей, з 
другого – підвищував ризик виникнення аварій та катастроф, і цивільній обороні все 
частіше доводилось вдаватися (брати участь) до ліквідації їх наслідків. Але, перебу-
ваючи фактично у стані мобілізаційної готовності, орієнтуючись у підготовці до дій 
під час війни, цивільна оборона не завжди з очікуваною оперативністю і необхідною 
кваліфікацією вирішувала завдання, які перед нею поставали. 

Чорнобильська катастрофа, інші тяжкі надзвичайні ситуації об’єктивно довели 
необхідність докорінних змін в призначенні Цивільної оборони, формах її функціо-
нування, забезпечення, фінансування та в інших сферах. Позачерговими кроками на 
шляху цих змін були такі, як вихід з-під протекторату Міноборони і підпорядкуван-
ня системи Цивільної оборони органам влади, переміщенням акцентів з воєнного 
призначення на завдання мирного часу, реформування і переоснащення сил відпові-
дно до нового призначення. 

Послідовно, починаючи з 1991 року, Цивільна оборона України функціонує на 
засадах відповідного Закону, дія якого і механізм підкріплені цілим пакетом норма-
тивних актів.   

Колишня Цивільна оборона була комплексом загальнодержавних оборонних 
заходів, спрямованих на захист населення і об’єктів народного господарства від за-
стосування зброї масового ураження. 

Сучасний Цивільний захист є державною системою органів управління, сил і 
засобів, яку створено для організації і забезпечення захисту населення від наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного і воєнного похо-
дження, і це визначення докорінно відрізняє її від того, що було раніше. 

Актуальність проблеми забезпечення природно-техногенної безпеки населен-
ня і територій, зумовлена тенденціями зростання втрат людей і шкоди територіям , 
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що спричиняються небезпечними природними явищами, промисловими аваріями і 
катастрофами. Ризики надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру 
невпинно зростають. 

Забезпечення безпеки та захисту населення в Україні, об’єктів економіки і на-
ціонального надбання держави від негативних наслідків надзвичайних ситуацій по-
винно розглядатися як невід’ємна частина державної політики національної безпеки 
і державного будівництва, як одна з найважливіших функцій центральних органів 
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної республіки Крим, місцевих державних 
адміністрацій, виконавчих органів рад. 

Вирішальним кроком у цьому напрямі є прийняття Кодексу цивільного захис-
ту України від 02 жовтня 2012 року, що визначає стратегічні напрями та засоби ви-
рішення проблеми захисту населення, територій, навколишнього природного сере-
довища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, реальне створення 
територіальних і функціональних підсистем Єдиної державної системи цивільного 
захисту (ЄДС ЦЗ). 

 
 
Б.1 Виписки із основних законодавчих документів з питань здійснення 

навчання студентів діям у надзвичайних ситуаціях 
 
Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року №5403-VI 
 
Стаття 39. Організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях 
1. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюється: 
2) за місцем навчання - …студентів. 
2. Організація навчання діям у надзвичайних ситуаціях покладається: 
2) …студентів – на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує фор-

мування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, який розробляє та за-
тверджує навчальні програми з вивчення заходів безпеки, способів захисту від впли-
ву небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, з надання доме-
дичної допомоги за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який за-
безпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

3. Стандартами … вищої освіти передбачається набуття знань у сфері цивіль-
ного захисту. 

4. Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях 
встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 41. Формування культури безпеки життєдіяльності населення. Навчан-
ня учнів, студентів та дітей дошкільного віку 

3. Навчання … студентів діям у надзвичайних ситуаціях та правилам пожеж-
ної безпеки є обов’язковим і здійснюється під час навчально-виховного процесу за 
рахунок коштів, передбачених на фінансування навчальних закладів. 

 
Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, за-

тверджений постановою кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року №444 
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5. Навчання населення складається з: 
навчання під час здобуття відповідного освітнього рівня у навчальних закла-

дах системи освіти. 
19. Організація навчання … студентів здійснюється МОН згідно із затвердже-

ними ним і погодженими з ДСНС навчальними програмами з вивчення заходів без-
пеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайни-
ми ситуаціями, надання домедичної допомоги. 

20. Підготовка студентів вищих навчальних закладів до дій у надзвичайних 
ситуаціях здійснюється за нормативними навчальними дисциплінами «Безпека жит-
тєдіяльності» та «Цивільний захист», які відповідно передбачають: 

˗ формування у студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавра, знань, умінь та навичок щодо забезпечення необхідного рівня безпеки у 
надзвичайних ситуаціях відповідно до майбутнього профілю роботи, галузевих норм 
і правил; 

˗ формування у студентів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста або магістра, умінь з превентивного і аварійного планування та управ-
ління заходами цивільного захисту. 

У вищих навчальних закладах з метою відпрацювання дій у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій з учасниками навчально-виховного процесу проводяться 
щороку об’єктові тренування з питань цивільного захисту. 

 
Типова навчальна програма нормативної дисципліни «Цивільний захист» для 

вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рі-
внями «спеціаліст», «магістр», схвалена на засіданні науково-методичної комісії з 
цивільної безпеки Науково-методичної ради МОН 16.02.2011 р. та Вченою Радою 
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України 23.02.2011 р., затверджена заступником Міністра осві-
ти і науки, молоді та спорту України Жебровським Б.М. 31.03.2011 та погоджена 
першим заступником Міністра надзвичайних ситуацій України                  Болотсь-
ких М.В. 25.03.2011 

 
Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною дисципліною, що 

включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Во-
на зберігає свою самостійність за будь-якої організаційної структури вищого навча-
льного закладу. 

Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Цивільний захист» визна-
чений державними вимогами і не повинен бути меншим 36 академічних годин (1,0 
кредит ECTS). У процесі опанування навчальним матеріалом студенти виконують 
розрахунково-графічну роботу з питань моделювання сценаріїв виникнення і розви-
тку надзвичайних ситуацій, прогнозування наслідків їхнього впливу на адміністра-
тивні територіальні одиниці (АТО), об’єкти господарювання та населення, що меш-
кає поблизу, відповідно до профілю підготовки ВНЗ. Форма підсумкового контролю 
знань – диференційованих залік. 
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Завдання з цивільного захисту включаються окремим розділом у дипломні 
проекти (роботи) студентів. 

Окремі заходи з вивчення питань основ безпечної життєдіяльності повинні пе-
редбачатися також в програмах навчальних практик. 

 
 
Б.2 Виписки із основних законодавчих документів з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення 
 
Конституція України 
 
Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і без-

пека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
 
Кодекс цивільного захисту України від 02 жовтня 2012 року. 
 
Стаття 4. Цивільний захист 
1. Цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист населення, 

територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситу-
ацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги 
постраждалим у мирний час та в особливий період. 

Стаття 6. Суб’єкти забезпечення цивільного захисту 
1. Цивільний захист забезпечується з урахуванням особливостей, визначених 

Законом України «Про основи національної безпеки України», суб’єктами, уповно-
важеними захищати населення, території, навколишнє природне середовище і май-
но, згідно з вимогами цього Кодексу – у мирний час, а також в особливий період – у 
межах реалізації заходів держави щодо оборони України. 

2. Координацію діяльності органів виконавчої влади у сфері цивільного захис-
ту у межах своїх повноважень здійснюють: 

1) Рада національної безпеки і оборони України; 
2) Кабінет Міністрів України. 
Стаття 7. Основні принципи здійснення цивільного захисту 
1. Цивільний захист здійснюється за такими основними принципами: 
1) гарантування та забезпечення державою конституційних прав на захист 

життя, здоров’я та власності; 
2) комплексного підходу до вирішення завдань цивільного захисту; 
3) пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження 

здоров’я громадян; 
4) максимально можливого, економічно обґрунтованого зменшення ризику 

виникнення надзвичайних ситуацій; 
5) централізації управління, єдиноначальності, підпорядкованості, статутної 

дисципліни Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-
рятувальних служб; 
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6) гласності, прозорості, вільного отримання та поширення публічної інфор-
мації про стан цивільного захисту, крім обмежень, встановлених законом; 

7) добровільності – у разі залучення громадян до здійснення заходів цивільно-
го захисту, пов’язаних з ризиком для їхнього життя і здоров’я; 

8) відповідальності посадових осіб органів виконавчої влади та органів місце-
вого самоврядування за дотримання вимог законодавства з питань цивільного захис-
ту; 

9) виправданого ризику та відповідальності керівників сил цивільного захисту 
за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших невід-
кладних робіт. 

Стаття 8. Єдина державна система цивільного захисту 
1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, яка складається з 
функціональних і територіальних підсистем та їх ланок. 

3. Основними завданнями єдиної державної системи цивільного захисту є: 
1) забезпечення готовності міністерств та інших центральних та місцевих ор-

ганів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм сил і 
засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; 

2) забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичай-
них ситуацій; 

3) навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної 
ситуації; 

4) виконання державних цільових програм, спрямованих на запобігання над-
звичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та 
організацій, зменшення можливих матеріальних втрат; 

5) опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційних 
матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуа-
цій; 

6) прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних си-
туацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фі-
нансових ресурсах; 

7) створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та 
фінансових ресурсів, необхідних для запобігання та реагування на надзвичайні ситу-
ації; 

8) оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, 
своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи; 

9) захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 
10) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації нас-

лідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого насе-
лення; 

11) пом’якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виник-
нення; 

12) здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення; 
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13) реалізація визначених законом прав у сфері захисту населення від наслід-
ків надзвичайних ситуацій, в тому числі осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню 
участь у ліквідації цих ситуацій; 

14) інші завдання, визначені законом. 
Стаття 16. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері цивільного за-

хисту 
1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері цивільного захисту на-

лежить: 
1) керівництво єдиною державною системою цивільного захисту; 
2) організація здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних си-

туацій; 
3) вжиття заходів щодо забезпечення готовності єдиної державної системи ци-

вільного захисту до дій в умовах надзвичайних ситуацій та в особливий період; 
16) визначення порядку навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. 
Стаття 17. Повноваження центрального органу виконавчої влади, який забез-

печує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту 
1) здійснює безпосереднє керівництво діяльністю єдиної державної системи 

цивільного захисту; 
2) формує проекти планів у сфері цивільного захисту державного рівня на ми-

рний час та особливий період і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України, ор-
ганізовує планування заходів цивільного захисту центральними та місцевими орга-
нами виконавчої влади; 

3) проводить підготовку органів управління функціональних і територіальних 
підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланок; 

19) здійснює прогнозування спільно із центральними та місцевими органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установа-
ми, організаціями імовірності виникнення надзвичайних ситуацій, визначає показ-
ники ризику та здійснює районування території України щодо ризику виникнення 
надзвичайних ситуацій. 

Стаття 18. Повноваження інших центральних органів виконавчої влади у сфері 
цивільного захисту 

1) забезпечення цивільного захисту у сфері суспільного життя, в якій реалізує 
державну політику відповідний орган виконавчої влади; 

2) здійснення заходів щодо захисту населення і територій під час надзвичай-
них ситуацій; 

3) забезпечення виконання завдань цивільного захисту створеними ними фун-
кціональними підсистемами; 

5) розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого 
функціонування національної економіки в особливий період, зокрема суб’єктів гос-
подарювання, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої 
влади. 

Стаття 19. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місце-
вих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування у сфері цивільного 
захисту 
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1) забезпечення цивільного захисту на відповідній території; 
2) забезпечення виконання завдань створеними ними територіальними підсис-

темами та їх ланками; 
4) розроблення та забезпечення реалізації регіональних, місцевих програм та 

планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення 
і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення 
техногенної та пожежної безпеки. 

Стаття 20. Завдання і обов’язки суб’єктів господарювання 
1. До завдань і обов’язків суб’єктів господарювання у сфері цивільного захис-

ту належить: 
1) забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту на об’єктах 

суб’єкта господарювання; 
2) забезпечення відповідно до законодавства своїх працівників засобами коле-

ктивного та індивідуального захисту; 
3) розміщення інформації про заходи безпеки та відповідну поведінку насе-

лення у разі виникнення аварії; 
4) організація та здійснення під час виникнення надзвичайних ситуацій еваку-

аційних заходів щодо працівників та майна суб’єкта господарювання; 
5) створення об’єктових формувань цивільного захисту відповідно до цього 

Кодексу та інших законодавчих актів, необхідних для їх функціонування матеріаль-
но-технічної бази і забезпечення готовності таких формувань до дій за призначен-
ням; 

8) здійснення навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі 
правилам техногенної та пожежної безпеки; 

11) проведення об’єктових тренувань і навчань з питань цивільного захисту; 
12) здійснення за власні кошти заходів цивільного захисту, що зменшують рі-

вень ризику виникнення надзвичайних ситуацій; 
18) створення і використання матеріальних резервів для запобігання та лікві-

дації наслідків надзвичайних ситуацій. 
Стаття 21. Права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту 
1. Громадяни України мають право на: 
1) отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що 

виникли або можуть виникнути, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та 
слуху формі; 

2) забезпечення засобами колективного та індивідуального захисту та їх вико-
ристання; 

3) звернення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 
з питань захисту від надзвичайних ситуацій; 

6) соціальний захист та відшкодування відповідно до законодавства шкоди, 
заподіяної їхньому життю, здоров’ю та майну внаслідок надзвичайних ситуацій або 
проведення робіт із запобігання та ліквідації наслідків; 

2. Громадяни України зобов’язані: 
1) дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; 
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2) дотримуватися заходів безпеки у побуті та повсякденній трудовій діяльнос-
ті, не допускати порушень виробничої і технологічної дисципліни, вимог екологіч-
ної безпеки, охорони праці, що можуть призвести до надзвичайної ситуації; 

3) вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій та дій у разі їх виник-
нення, надання домедичної допомоги постраждалим, правила користування засоба-
ми захисту. 

Стаття 22. Склад та основні завдання сил цивільного захисту 
1. До сил цивільного захисту належать: 
1) оперативно-рятувальна служба цивільного захисту; 
2) аварійно-рятувальні служби; 
3) формування цивільного захисту; 
4) спеціалізовані служби цивільного захисту; 
5) пожежно-рятувальні підрозділи (частини); 
6) добровільні формування цивільного захисту. 
2. Основними завданнями сил цивільного захисту є: 
1) проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуа-

ціям, захисту населення і територій від них; 
2) проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; 
7) проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих; 
8) надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі надзвичайної 

ситуації і транспортування їх до закладів охорони здоров’я. 
Стаття 30. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій 
1. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій полягає у 

своєчасному доведенні такої інформації до органів управління цивільного захисту, 
сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання та населення. 

Стаття 32. Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту 
4. Для вирішення питань щодо укриття населення в захисних спорудах циві-

льного захисту центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та 
суб’єкти господарювання завчасно створюють фонд таких споруд. 

Стаття 33. Заходи з евакуації 
1. Евакуація проводиться на державному, регіональному, місцевому або 

об’єктовому рівні. 
6. Обов’язкова евакуація населення проводиться у разі виникнення загрози: 
1) аварій з викидом радіоактивних та небезпечних хімічних речовин; 
2) катастрофічного затоплення місцевості; 
3) масових лісових і торф’яних пожеж, землетрусів, зсувів, інших геологічних 

та гідрогеологічних явищ і процесів; 
4) збройних конфліктів (з районів можливих бойових дій у безпечні райони, 

які визначаються Міністерством оборони України на особливий період). 
Стаття 34. Інженерний захист територій 
1) проведення районування територій за наявністю потенційно небезпечних 

об’єктів і небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і 
процесів, а також ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з ними; 
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8) будівництво протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, 
протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення, їх утриман-
ня у функціональному стані. 

Стаття 35. Радіаційний і хімічний захист населення і територій 
1. Радіаційний і хімічний захист населення і територій включає: 
1) виявлення та оцінку радіаційної і хімічної обстановки; 
2) організацію та здійснення дозиметричного і хімічного контролю; 
3) розроблення та впровадження типових режимів радіаційного захисту; 
4) використання засобів колективного захисту; 
5) використання засобів індивідуального захисту, приладів радіаційної та хі-

мічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю аварійно-рятувальними слу-
жбами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, які беруть 
участь у проведенні аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасінні по-
жеж в осередках ураження радіаційно і хімічно небезпечних об’єктів та населення, 
яке проживає у зонах небезпечного забруднення; 

8) проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, 
майна і транспорту. 

Стаття 36. Медичний захист, забезпечення санітарного та епідемічного благо-
получчя населення 

1. Медичний захист і забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення включає: 

1) надання медичної допомоги постраждалим…; 
2) планування і використання сил та засобів закладів охорони здоров’я неза-

лежно від форми власності; 
3) своєчасне застосування профілактичних медичних препаратів та своєчасне 

проведення санітарно-протиепідемічних заходів. 
Стаття 37. Біологічний захист населення, тварин і рослин 
1. Біологічний захист населення, тварин і рослин включає: 
1) своєчасне виявлення чинників та осередку біологічного зараження, його ло-

калізацію і ліквідацію; 
2) прогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, розроблення 

та запровадження своєчасних протиепідемічних, профілактичних, протиепізоотич-
них, протиепіфітотичних і лікувальних заходів. 

Стаття 38. Психологічний захист населення 
1. Заходи психологічного захисту населення спрямовуються на зменшення та 

нейтралізацію негативних психічних станів і реакцій серед населення у разі загрози 
та виникнення надзвичайних ситуацій. 

Стаття 40. Навчання працюючого населення 
1. Навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях є 

обов’язковим і здійснюється в робочий час за рахунок коштів роботодавця за про-
грамами підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, а також під час про-
ведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту. 

Стаття 43. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій 
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1. З метою забезпечення здійснення заходів із запобігання виникненню над-
звичайних ситуацій в Україні проводяться постійний моніторинг і прогнозування 
надзвичайних ситуацій. 

6. Суб’єкти моніторингу, спостереження, лабораторного контролю та прогно-
зування надзвичайних ситуацій на регіональному, місцевому та об’єктовому рівні 
визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними місцеви-
ми державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, суб’єктами 
господарювання. 

Стаття 50. Джерела небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенно-
го характеру 

1) потенційно небезпечні об’єкти та об’єкти підвищеної небезпеки; 
2) будівлі та споруди з порушенням умов експлуатації; 
3) суб’єкти господарювання з критичним станом виробничих фондів та пору-

шенням умов експлуатації; 
4) ядерні установки з порушенням умов експлуатації; 
5) наслідки терористичної діяльності; 
6) гідротехнічні споруди; 
7) неконтрольоване ввезення, зберігання і використання на території України 

техногенно небезпечних технологій, речовин, матеріалів; 
8) надмірне та неврегульоване накопичення побутових і промислових відхо-

дів, непридатних для використання засобів захисту рослин; 
9) наслідки військової та іншої екологічно небезпечної діяльності; 
10) суб’єкти господарювання, на об’єктах яких здійснюються виробництво, 

зберігання та утилізація вибухонебезпечних предметів; 
11) об’єкти життєзабезпечення населення з порушенням умов експлуатації; 
12) інші об’єкти, що можуть створити загрозу виникнення аварії. 
Стаття 52. Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки 
1. Вимоги щодо дотримання техногенної безпеки повинні відповідати нормам 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення санітарно-
епідеміологічного благополуччя, охорони навколишнього природного середовища, 
екологічної, пожежної та промислової безпеки, охорони праці, будівництва, а також 
вимогам національних стандартів. 

Стаття 81. Життєзабезпечення постраждалих 
1. Заходи життєзабезпечення постраждалих здійснюються під час надзвичай-

них ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких 
дій. 

2. Життєзабезпечення постраждалих полягає у створенні і підтриманні умов, 
мінімально необхідних для збереження життя і здоров’я населення в зонах надзви-
чайних ситуацій, на маршрутах евакуації і в місцях розміщення евакуйованого насе-
лення, за встановленими нормами і нормативами та включає забезпечення населення 
водою, продуктами харчування, предметами першої необхідності, місцем для тимча-
сового проживання, виробами медичного призначення, лікарськими засобами та ко-
мунально-побутовими послугами, а також транспортне та інформаційне забезпечен-
ня. 
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5. Безпосереднє життєзабезпечення постраждалих здійснюється силами і засо-
бами відповідних спеціалізованих служб цивільного захисту Автономної Республіки 
Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст обласного значення. До 
здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалих залучаються сили та за-
соби центральних органів виконавчої влади, аварійно-рятувальні служби. 

Стаття 82. Проведення відновлювальних робіт 
3. Відновлювальні роботи проводяться за рахунок коштів державного та міс-

цевих бюджетів, суб’єктів господарювання, інших джерел. Рішення про виділення 
коштів з резервного фонду бюджету приймаються Кабінетом Міністрів України, Ра-
дою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністрація-
ми, виконавчими органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання 
відповідно до рівня надзвичайної ситуації. 

4. Загальні обсяги фінансування, що виділяються для проведення відновлюва-
льних робіт, визначаються відповідно до проектно-кошторисної документації або 
зведених кошторисних розрахунків на проведення таких робіт, які проводяться в 
установленому порядку. 

Стаття 93. Фінансування заходів у сфері цивільного захисту 
1. Фінансування заходів у сфері цивільного захисту здійснюється за рахунок 

коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, коштів суб’єктів госпо-
дарювання, інших не заборонених законодавством джерел. 

2. Обсяг фінансування, що виділяється потенційно небезпечними об’єктами та 
об’єктами підвищеної небезпеки для проведення необхідних заходів цивільного за-
хисту, має становити не менше ніж 0,5 відсотка обсягу валового доходу такого 
об’єкта. 

Стаття 98. Створення та використання матеріальних резервів для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

1. Матеріальні резерви для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій створюються з метою їх використання у разі загрози або виникнення надзви-
чайних ситуацій. 

2. Матеріальні резерви для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій створюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує форму-
вання та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту (оперативний мате-
ріальний резерв), іншими центральними органами виконавчої влади (відомчий мате-
ріальний резерв), місцевими державними адміністраціями, органами місцевого са-
моврядування (регіональний та місцевий матеріальні резерви) та суб’єктами госпо-
дарювання (об’єктовий матеріальний резерв). 

Стаття 130. Планування діяльності єдиної державної системи цивільного захи-
сту 

1. Для організації діяльності єдиної державної системи цивільного захисту Ка-
бінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, центра-
льними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, орга-
нами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання розробляються та за-
тверджуються: 



101101 

  

1) план реагування на надзвичайні ситуації (розробляється у масштабі Украї-
ни, галузі, Автономної Республіки Крим, області, міста, району, району у місті, 
суб’єкта господарювання), а суб’єктами господарювання з чисельністю працюючого 
персоналу 50 осіб і менше розробляється та затверджується інструкція щодо дій пе-
рсоналу суб’єкта господарювання у разі загрози або виникнення надзвичайних ситу-
ацій; 

2) план локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небез-
пеки; 

3) план цивільного захисту на особливий період (розробляється у масштабі 
України, галузі, Автономної Республіки Крим, області, міста, району, району у місті, 
а також суб’єкта господарювання, який продовжує роботу у воєнний час та який ві-
днесено до категорії цивільного захисту). 

 
Положення про єдину державну систему цивільного захисту (ЕДС ЦЗ), за-

тверджене постановою КМ України від 9 січня 2014 р. №11 
 
3. Основною метою функціонування єдиної державної системи цивільного за-

хисту є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту у ми-
рний час та в особливий період. 

6. Єдина державна система цивільного захисту складається з постійно діючих 
функціональних і територіальних підсистем та їх ланок. 

8. Територіальні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту 
створюються в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі з 
метою здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних си-
туацій у мирний час та в особливий період у відповідному регіоні. 

9. У складі єдиної державної системи цивільного захисту функціонують пос-
тійно діючі органи управління цивільного захисту, координаційні органи, сили циві-
льного захисту функціональних і територіальних підсистем. 

 
Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвер-

джене постановою КМ України від 16 грудня 2015 року №1052 
 
1. Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 
Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує 
державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та 
техногенної безпеки діяльності аварійно-рятувальних служб, а також 
гідрометеорологічної діяльності. 

2. ДСНС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 
відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, 
іншими актами законодавства. 
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Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року №368-р 

«Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру на 2012-2016 роки» 

 
Основною проблемою, на розв’язання якої спрямована Програма, є наявність 

високого ризику виникнення надзвичайних ситуацій, що становить серйозну загрозу 
для суспільства і національної безпеки в економічній, соціальній та екологічній 
сфері. 

На сьогодні природне і техногенне становище України характеризується 
рядом небезпечних факторів. 

Внаслідок глобальної зміни клімату та її регіонального прояву почастішали 
випадки виникнення небезпечних явищ природного характеру, зокрема: 

˗ геологічних процесів, у тому числі зсувних, на території майже 200 міст і 
селищ міського типу та тисячі сільських населених пунктів в усіх регіонах; 

˗ гідрогеологічних, у тому числі підтоплень, у зоні впливу яких перебуває 
більше тисячі населених пунктів; 

˗ гідрометеорологічних – надзвичайно сильні опади, шквали, смерчі, урагани, 
паводки, засухи, сильна спека, крупний град, сильна ожеледь, що спостерігаються в 
усіх регіонах; 

˗ лісових пожеж, які щороку створюють загрозу виникнення надзвичайних 
ситуацій у більшості регіонів. 

Вплив шкідливої дії вод спостерігається на 27 відсотках території держави 
(165 тис. кв. кілометрів), де проживає майже третина населення. Найбільш від 
повені та паводків потерпає населення гірських та передгірських районів Карпат, де 
площа половини освоєних схилів піддається впливу зсувних процесів. На 70 
відсотках гірських водозборів у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та 
Чернівецькій областях розвиваються селеві явища. 

Недостатній рівень прогнозованості повені, паводків і підтоплення, зсувних 
процесів, утворення карстових провалів, селевих явищ, а також відсутність 
сучасного цілісного комплексу захисних заходів призводять до щорічних значних 
збитків в аграрному, промисловому та соціальному секторах економіки, погіршення 
екологічного стану навколишнього природного середовища. 

В Україні функціонують 22563 потенційно небезпечних об’єкти, аварії на 955 
з яких можуть призвести до виникнення надзвичайної ситуації державного або 
регіонального рівня, а також 1276 хімічно небезпечних об’єктів, які необхідно 
облаштувати автоматизованими системами раннього виявлення надзвичайних 
ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення. 

Найбільшу небезпеку для населення та навколишнього природного 
середовища становить незадовільний стан гідротехнічних споруд, хвостосховищ і 
шламонакопичувачів, що містять відходи виробництва. 

Однією з найбільш актуальних проблем є знешкодження не придатних до 
застосування та заборонених для використання засобів захисту рослин, що належать 
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до особливої групи високотоксичних речовин. На сьогодні перебувають у 
непридатному стані та не відповідають санітарно-екологічним нормам близько 1430 
місць зберігання зазначених речовин. 

Рівень технічного та технологічного оснащення гідрометеорологічних 
підрозділів не відповідає потребам сьогодення. Основними проблемами діяльності 
зазначених підрозділів є низький рівень справджуваності та обмежені можливості 
щодо завчасного прогнозування таких стихійних гідрометеорологічних явищ, як 
катастрофічні зливи, шквали, смерчі, швидкоплинні паводки на гірських річках 
Українських Карпат та Криму. 

Системи централізованого оповіщення населення усіх рівнів не відповідають 
сучасним вимогам. Відповідна апаратура, яка введена в експлуатацію у 80-х роках 
минулого століття, вичерпала свій ресурс і морально застаріла. Унаслідок згортання 
мережі проводового радіомовлення значно зменшилися можливості оповіщення. 

Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій здійснюються на рівні 
регіональних, галузевих або інших самостійних підсистем, не об’єднаних у єдиний 
інформаційно-аналітичний комплекс. Загальнодержавну систему моніторингу 
джерел надзвичайних ситуацій та їх прогнозування у державі не створено. 

Рівень матеріально-технічного оснащення сил цивільного захисту, наукового 
забезпечення заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій не 
відповідає сучасним вимогам. Понад 80 відсотків одиниць техніки, якою оснащено 
підрозділи Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства 
надзвичайних ситуацій, перебувають в експлуатації більш як 20-30 років. Відсутня 
спеціальна техніка для рятування людей на висотних об’єктах та об’єктах 
підвищеної поверховості. 

Застарілий парк авіаційної техніки і відсутність сучасних рятувальних 
морських суден ускладнюють виконання державою міжнародних зобов’язань щодо 
проведення авіаційних та морських пошуково-рятувальних операцій у районах 
відповідальності України за пошук і рятування. 

За період з 2004 по 2010 рік зареєстровано 2216 надзвичайних ситуацій, у 
тому числі 1196 техногенного, 869 природного та 151 соціального характеру, 
внаслідок яких постраждало 9572 особи, загинуло 3275 осіб. Матеріальні збитки, 
завдані надзвичайними ситуаціями, за останні п’ять років становлять близько 9 
млрд. гривень. 

Основними причинами виникнення проблеми є: 
˗ невідповідність методів та форм проведення робіт з інженерного захисту 

територій від надзвичайних ситуацій сучасним вимогам; 
˗ відсутність комплексного підходу до здійснення запобіжних заходів, 

невідповідність показників, передбачених державними програмами, реальній 
потребі; 

˗ накопичення відходів виробництва в обсязі, що становить загрозу 
розповсюдження шкідливих речовин; 

˗ зупинення виробництва на окремих об’єктах підвищеної небезпеки, що 
призвело до порушення господарських і технологічних зв’язків; 
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˗ обмежене фінансування запобіжних заходів та робіт із захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій або його відсутність, та, як наслідок, 
невиконання відповідних програм у повному обсязі; 

˗ невизначеність пріоритетів розвитку цивільного захисту; 
˗ моральна застарілість та фізична зношеність переважної більшості засобів 

вимірювальної техніки, що використовуються гідрометеорологічними підрозділами; 
˗ відсутність сучасних автоматизованих технологій проведення спостережень, 

гідрометеорологічного прогнозування та забезпечення; 
˗ недостатній рівень матеріально-технічного оснащення сил цивільного 

захисту. 
Результати аналізу свідчать, що основними причинами незадовільного стану 

екологічної та техногенної безпеки на території держави є: 
˗ відсутність сучасних методів проведення робіт із запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 
˗ обмежене фінансування зазначених робіт; 
˗ недостатній рівень матеріально-технічного оснащення сил цивільного 

захисту. 
Актуальність розроблення і прийняття Загальнодержавної цільової соціальної 

програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2012-2016 роки (далі — Програма) зумовлена 
необхідністю підвищення рівня координації дій органів управління, ефективності 
використання державних коштів та забезпечення матеріально-технічними ресурсами 
сил цивільного захисту для ефективного розв’язання проблем захисту населення і 
територій від надзвичайних ситуацій. 

Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, досягнення 
гарантованого рівня захисту населення і територій від них та розвиток державної 
системи з протидії надзвичайним ситуаціям передбачає здійснення заходів з: 

˗ інженерного захисту територій від надзвичайних ситуацій; 
˗ запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та 
екологічним станом; 

˗ очищення територій від вибухонебезпечних предметів; 
˗ реабілітації територій, забруднених внаслідок військової діяльності; 
˗ гідрометеорологічного забезпечення; 
˗ проведення матеріально-технічного переоснащення органів управління та 

сил цивільного захисту; 
˗ підвищення ефективності оперативного реагування на надзвичайні ситуації; 
˗ наукового забезпечення заходів цивільного захисту. 
Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки 
населення і захищеності територій від таких ситуацій. 

 
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» від 18 січня 2001 року. 
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Цей Закон визначає правові, економічні, соціальні та організаційні основи дія-
льності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, і спрямований на захист жит-
тя і здоров’я людей та довкілля від шкідливого впливу аварій на цих об’єктах шля-
хом запобігання їх виникненню, обмеження (локалізації) розвитку і ліквідації нас-
лідків. 

Стаття 1. Визначення термінів: 
об’єкт підвищеної небезпеки – об’єкт, на якому використовуються, виготов-

ляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небез-
печних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нор-
мативно встановлені порогові маси, а також інші об’єкти як такі, що відповідно до 
закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та при-
родного характеру. 

порогова маса небезпечних речовин – нормативно встановлена маса окремої 
небезпечної речовини або категорії небезпечних речовин чи сумарна маса небезпеч-
них речовин різних категорій; 

декларація безпеки – документ, який визначає комплекс заходів, що вжива-
ються суб’єктом господарської діяльності з метою запобігання аваріям, а також за-
безпечення готовності до локалізації, ліквідації аварій та їх наслідків. 

Стаття 2. Відносини, пов’язані з діяльністю об’єктів підвищеної небезпеки, ре-
гулюються Конституцією України, цим Законом, законами України та іншими нор-
мативно-правовими актами. 

Стаття 8.Обов’язки суб’єктів господарської діяльності. 
Суб’єкт господарської діяльності зобов’язаний: 
˗ вживати заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквіда-

цію їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу; 
˗ повідомляти про аварію, що сталася на об’єкті підвищеної небезпеки, і за-

ходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи виконавчої влади та органи місцевого 
самоврядування та населення;  

˗ забезпечувати експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН) з додер-
жанням мінімально можливого ризику; 

˗ виконувати вимоги цього закону та інших нормативно-правових актів, які 
регулюють діяльність ОПН. 

Стаття 9. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки. 
Суб’єкт господарської діяльності ідентифікує об’єкти підвищеної небезпеки 

відповідно до кількості порогової маси небезпечних речовин. 
Стаття 10. Декларація безпеки. 
Суб’єкт господарської діяльності готує і подає до місцевих органів виконавчої 

влади декларацію безпеки об’єкта підвищеної небезпеки. 
Суб’єкт господарської діяльності несе відповідальність за достовірність даних, 

наведених у декларації безпеки. 
Подання декларації безпеки або іншої звітної документації не звільняє суб’єкт 

господарської діяльності від державного нагляду і контролю за їх діяльністю. 
Вимоги частини першої цієї статті поширюються на підприємства, установи, 

організації, які планують експлуатувати хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки. 
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Стаття 11. Плани локалізації і ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небез-
пеки. 

У порядку реагування на НС техногенного та природного характеру суб’єкт 
господарської діяльності, а також підприємства, установи, організації, зазначені у 
частині четвертій статті 10 цього Закону, одночасно з розробленням декларації без-
пеки розробляють і затверджують план локалізації і ліквідації аварій (ПЛАС) для 
кожного об’єкта підвищеної небезпеки, який вони експлуатують або  планують екс-
плуатувати. 

ПЛАС погоджує відповідний територіальний орган спеціально уповноважено-
го центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесено питання захи-
сту населення і територій від НС техногенного та природного характеру. 

ПЛАС переглядається кожні 5 років. ПЛАС може переглядатися або уточню-
ватися до закінчення 5 років з дати його розроблення у разі: 

˗ змін в умовах діяльності суб’єкта господарської діяльності незалежно від їх 
причин, що призводять до необхідності зміни відомостей, які містяться у ПЛАСі; 

˗ внесення змін до чинних або прийняття нових нормативно-правових актів, 
що впливають на зміст ПЛАС; 

˗ висунення обгрунтованих вимог щодо ПЛАСу органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування. 

Відповідний територіальний орган спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади, до відання якого віднесено питання захисту населення і 
територій від НС техногенного та природного характеру, протягом 10 днів після за-
твердження ПЛАСу надає через засоби масової інформації відомості, необхідні для 
виконання населенням правил поведінки і дій в екстремальних ситуаціях, передба-
чених цим планом. 

У разі створення загрози виникнення аварій з транскордонним впливом ПЛАС 
повинен передбачати негайне інформування відповідних органів держав, території 
яких можуть зазнати впливу наслідків такої аварії. 

 
Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13 липня 2000 

року. 
 
Стаття 1.Визначення зони надзвичайної екологічної ситуації. 
Зона надзвичайної екологічної ситуації - окрема місцевість України, на якій 

виникла надзвичайна екологічна ситуація. 
Надзвичайна екологічна ситуація - надзвичайна ситуація, при якій на окремій 

місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що 
потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави. 

Негативні зміни в навколишньому природному середовищі - це втрата, висна-
ження чи знищення окремих природних комплексів та ресурсів внаслідок надмірно-
го забруднення навколишнього природного середовища, руйнівного впливу стихій-
них сил природи та інших факторів, що обмежують або виключають можливість 
життєдіяльності людини та провадження господарської діяльності в цих умовах. 
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Стаття 5. Підстави для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної 
екологічної ситуації. 

Підставами для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологіч-
ної ситуації є: 

˗ значне перевищення гранично допустимих норм показників якості навко-
лишнього природного середовища, визначених законодавством ; 

˗ виникнення реальної загрози життю та здоров’ю великої кількості людей 
або заподіяння значної матеріальної шкоди юридичним, фізичним особам чи навко-
лишньому природному середовищу внаслідок надмірного забруднення навколиш-
нього природного середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи чи інших 
факторів; 

˗ негативні зміни, що сталися в навколишньому природному середовищі на 
значній території і які неможливо усунути без застосування надзвичайних заходів з 
боку держави; 

˗ негативні зміни, що сталися в навколишньому природному середовищі, які 
суттєво обмежують або виключають можливість проживання населення і прова-
дження господарської діяльності на відповідній території; 

˗ значне збільшення рівня захворюваності населення внаслідок негативних 
змін у навколишньому природному середовищі. 

Стаття 6. Порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної еколо-
гічної ситуації. 

Окрема місцевість України оголошується зоною надзвичайної екологічної си-
туації Президентом України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони 
України або за поданням Кабінету Міністрів України. Указ Президента України про 
оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації затверджу-
ється Верховною Радою України протягом двох днів з дня звернення Президента 
України. 

Стаття 8. Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації. 
Правовий режим зони надзвичайної екологічної ситуації - це особливий пра-

вовий режим, який може тимчасово запроваджуватися в окремих місцевостях у разі 
виникнення надзвичайних екологічних ситуацій і спрямовується для попередження 
людських і матеріальних втрат, відвернення загрози життю і здоров’ю громадян, а 
також усунення негативних наслідків надзвичайної екологічної ситуації. 

Запровадження відповідного правового режиму зони надзвичайної екологічної 
ситуації передбачає виділення державою та або органами місцевого самоврядування 
додаткових фінансових та інших матеріальних ресурсів, достатніх для нормалізації 
екологічного стану та відшкодування нанесених збитків, запровадження спеціально-
го режиму поставок продукції для державних потреб, реалізацію комплексних та ці-
льових програм громадських робіт. 

 
 
 
Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16 березня 

2000 року. 
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Цей Закон  визначає зміст правового режиму надзвичайного стану, порядок 

його введення та припинення дії, особливості діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах над-
звичайного стану, додержання прав і свобод людини і громадянина, а також прав і 
законних інтересів юридичних осіб та відповідальність за порушення вимог або не-
виконання заходів правового режиму надзвичайного стану. 

Стаття 1. Визначення надзвичайного стану. 
Надзвичайний стан - це особливий правовий режим, який може тимчасово 

вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні НС техногенного та 
природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть 
призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю 
громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ла-
ду України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної 
влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно 
до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення 
безпеки і здоров’я громадян, нормального функціонування національної економіки, 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституцій-
ного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійс-
ненні конституційний прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інте-
ресів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. 

Стаття 4. Умови введення надзвичайного стану. 
Надзвичайний стан може бути введений в разі: 
1. виникнення особливо тяжких НС техногенного та природного характеру 

(стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ура-
ження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров’ю значних 
верств населення. 

Стаття 5. Порядок введення надзвичайного стану.  
Надзвичайний стан в Україні або в окремих  її місцевостях вводиться Указом 

Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протя-
гом двох днів з моменту звернення Президента України. 

Стаття 7. Строк дії надзвичайного стану. 
Надзвичайний стан в Україні може бути введено на строк не більш як 30 діб і 

не більш як 60 діб в окремих її місцевостях. 
У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом 

України, але не більш як на 30 діб. Указ Президента України про продовження дії 
надзвичайного стану набирає чинності після його затвердження Верховною Радою 
України. 

Стаття 8. Скасування надзвичайного стану. 
Надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях може бути скасова-

ний Указом Президента України раніше строку, на який він вводився, в разі усунен-
ня обставин, що обумовили необхідність введення надзвичайного стану. 

З пропозицію про скасування надзвичайного стану до Президента України 
може звернутися Верховна Рада України. 
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Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення рівня захисту насе-

лення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характе-
ру» від 9 лютого 2001 року №80/2001 

 
1. Вважати, що запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру та ефективна ліквідація їх наслідків є одним із головних 
пріоритетів у діяльності Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих орга-
нів виконавчої влади. 

5. Кабінету Міністрів України: 
3) розглянути питання щодо перетворення військ Цивільної оборони України 

у державну професійну спеціальну аварійно-рятувальну службу у складі Міністерс-
тва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від нас-
лідків Чорнобильської катастрофи та внести до 1 грудня 2001 року відповідні про-
позиції. 

 
Закон України «Про аварійно-рятувальні служби» 
 
Цей Закон визначає організаційні, правові та економічні засади створення і ді-

яльності аварійно-рятувальних служб, обов’язки, права, гарантії соціального захисту 
та відповідальність рятувальників, а також питання міжнародного співробітництва у 
сфері ліквідації надзвичайних ситуацій. 

Стаття 1. Визначення термінів: 
аварійно-рятувальна служба – сукупність організаційно об’єднаних органів 

управління, сил та засобів, призначених для вирішення завдань щодо запобігання та 
ліквідації НС техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків, прове-
дення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; 

професійна аварійно-рятувальна служба – аварійно-рятувальна служба, особо-
вий склад якої працює на постійній, а рятувальники цього складу - також на профе-
сійній основі, яка передбачає спеціальну фізичну та психологічну підготовку особо-
вого складу; 

спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба – професійна аварійно-
рятувальна служба, заснована на принципах єдиноначальності, централізації управ-
ління, статутної дисципліни, особистої відповідальності; 

спеціалізована аварійно-рятувальна служба – професійна аварійно-рятувальна 
служба, що має підготовлений і споряджений особовий склад для ліквідації окремих 
класів і підкласів НС (гасіння газових фонтанів, подання медичної допомоги потер-
пілим, водолазні роботи тощо) та відповідні аварійно-рятувальні засоби; 

аварійно-рятувальні служби громадських організацій – аварійно-рятувальні 
служби, створені об’єднаннями та спілками об’єднань громадян. 

Стаття 3. Завдання та функції аварійно-рятувальних служб. 
Основними завданнями аварійно-рятувальних служб є: 
˗ проведення під час виникнення НС на об’єктах і територіях аварійно-

рятувальних робіт; 
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˗ ліквідація НС та окремих їх наслідків; 
˗ виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків НС тех-

ногенного і природного характеру та щодо захисту від них населення і територій; 
˗ захист навколишнього природного середовища та локалізація зони впливу 

шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф. 
Стаття 5. Сфера діяльності аварійно-рятувальних служб, створених на профе-

сійній основі. 
Аварійно-рятувальні служби обслуговують окремі території а також підпри-

ємства, установи та організації незалежно від форми власності, на яких існує небез-
пека виникнення НС природного та техногенного характеру. 

Стаття 8. Види аварійно-рятувальних служб, їх статус. 
Аварійно-рятувальні служби поділяються на державні, комунальні, аварійно-

рятувальні служби громадських організацій та аварійно-рятувальні служби підпри-
ємств, установ, організацій (об’єктові аварійно-рятувальні служби). 

Стаття 9. Створення аварійно-рятувальних служб. 
Створення, реорганізація, ліквідація, а також перепрофілювання державних, 

комунальних та аварійно-рятувальних служб громадських організацій здійснюються 
за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань НС та у справах 
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. 

Стаття 12. Комплектування та підготовка особового складу аварійно-
рятувальних служб. 

Особовий склад професійних аварійно-рятувальних служб комплектується на 
контрактній основі і поділяється на основний та допоміжний. 

 
Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в 

Україні у 1999 році (видавництво Раєвського. Київ. 2000 рік. Міністерство екології 
та природних ресурсів України) 

 
Загрозливих масштабів набули (в Україні) забруднення та деградація навко-

лишнього природного середовища, особливо водойм і ґрунтів, атмосферного повітря 
у великих і середніх містах та промислових центрах, Частка екологічно відносно чи-
стих територій, за оцінками фахівців, нині становить всього 7 % загальної земельної 
площі держави, а умовно чистих територій, які характеризуються більш-менш нор-
мальними природними умовами проживання людини – близько 8 %.   Малозабруд-
нені території охоплюють 15 % всієї території країни, а забруднені та дуже забруд-
нені, де умови життєдіяльності населення значно погіршені й напружені, становлять 
відповідно майже 40 і 30 %. А близько 1,7 % всієї території України є територіями 
екологічного лиха. Це, насамперед, зона відчуження, яка утворилась після аварії на 
ЧАЕС та райони, прилеглі до неї, а також окремі місцевості в Донецькій, Дніпропет-
ровській, Луганській, Львівській і деяких інших областях. До речі, регіони з кризо-
вою екологічною ситуацією мають і найвищу щільність населення. Такими регіона-
ми є, насамперед, Донбас, Кривбас, Харківська, Запорізька і Дніпропетровська про-
мислово розвинуті міські агломерації. 
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Матеріали узагальнення наслідків стихії, що сталася в Тернопільській області 
4 і 14 липня 2000 року (Тернопіль, 2000 рік. Управління з питань надзвичайних ситу-
ацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Тер-
нопільської облдержадміністрації) 

 
1. Аналіз гідрометеорологічної обстановки.  
4 липня 2000 року в період з 23 години до 23 години 40 хвилин в центральній і 

південній частині області сталася надзвичайна ситуація (код НС 20201, 20203) – 
утворився і діяв так званий «вибуховий циклон», явище рідкісне і не прогнозоване. 

Швидкість вітру становила 22-24 м/с. 
Опадів випало 16-22 мм. Місцями випадав крупний град, діаметр якого не 

встановлений. 
В ніч з 13 на 14 липня 2000 року по території Тернопільської області пройшов 

циклон. Шквальні вітри досягали швидкості до 24 м/с. За період часу менше 12 го-
дин випало до 65 мм опадів. 

2. Результати дії стихії. 
Внаслідок цієї надзвичайної ситуації постраждало 13 районів області. Най-

більш постраждали 6 районів (Чортківський, Бучацький, Гусятинський, Підгаєць-
кий, Теребовлянський, Тернопільський). 

Пошкоджено 10649 будинків, 354 об’єкти соціально-культурного призначення 
в 107 населених пунктах. Постраждало 407 тис. чоловік. 

Знищено сільськогосподарські культури на 28,3 тисячах гектарів. 
Знеструмлено 355 населених пунктів. 
Пошкоджено 172 лінії електропередач. 
Пошкоджено 18 опор ЛЕП 750 КВ, чого не було ніколи раніше. 
Порушено електрозв’язок з 210 населеними пунктами. 
Завалено 30,1 км автомобільних доріг. 
Загальна сума збитків становила 123,65 млн. грн. 
Неможливо не врахувати психологічний фактор, що спричинила стихія на лю-

дей. Придбане людською працею на протязі багатьох років майно було зруйноване 
впродовж декількох нічних годин. Людська безвихідь та розпач не знали меж. Поте-
рпілі думали, що вони залишилися віч-на-віч з наслідками стихії, але допомога з бо-
ку держави була своєчасною. На щастя обійшлося без людських жертв. 
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