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Загальна інформація про дисципліну  

Анотація дисципліни 

Дисципліна «Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту» особливу 

увагу акцентує на правовому забезпеченні питань техногенної та пожежної безпеки під час 

вжиття заходів щодо прогнозування, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру, та сприяє здобуттю знань за різними напрямами 

діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

Постійні зміни в законодавстві, внесення доповнень в існуючі закони та видання нових, 

зміна моделей регулювання адміністративно-правових відносин відбиваються на діяльності 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує Державну політику з питань нагляду та 

контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку. Вкрай 

важливим є вміння орієнтуватися в усіх питаннях правового регулювання забезпечення 

безпеки в надзвичайних ситуаціях; здійснювати державний нагляд (контроль) з питань 

цивільного захисту та адміністративно-процесуальну діяльність у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки; самостійно і систематично вивчати основні положення 

чинних законів та нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки; користуватися правовими термінами, застосовувати свої конституційні та 

законні права і виконувати обов'язки в суворій відповідності із чинним законодавством.  

Інформація про науково-педагогічного(них) працівника(ів) 

 

Загальна інформація 
Михайловська Юлія Валеріївна, викладач кафедри наглядово-

профілактичної діяльності, доктор філософії 

Контактна інформація 
м. Харків, вул. Баварська, 7, кабінет № 113. Номер телефону: 

097-315-98-81 

Е-mail «Юлія Михайловська» <mixyulia@ukr.net> 

Наукові інтереси 

наглядово-профілактична діяльність органів державного 

нагляду (контролю) техногенної та пожежної безпеки у сфері 

цивільного захисту, робота з персоналом 

Професійні здібності 

професійні знання і значний досвід роботи у викладанні 

спеціальних дисциплін та практичної роботи в органах та 

підрозділах ДСНС на керівних посадах 

Наукова діяльність за 

освітнім компонентом 

дисертаційні дослідження щодо підвищення ефективності 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного характеру 

різного рівня з урахуванням невизначеності параметрів та 

стану зовнішнього середовища шляхом оптимізації ресурсного 

забезпечення.  

Профіль у Google Scholar 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0E3JPZwAAAAJ&hl=ru 

Профіль у ORCID 
https://orcid.org/0000-0003-1090-5033 

 

Час та місце проведення занять з дисципліни  

Аудиторні заняття з навчальної дисципліни проводяться згідно затвердженого 

розкладу. Електронний варіант розкладу розміщується на сайті Університету 

(http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group).  

Консультації з навчальної дисципліни проводяться протягом семестру щоп’ятниці з 

15.00 до 16.00 в кабінеті № 113. В разі додаткової потреби здобувача в консультації час 

погоджується з викладачем. Виїзні заняття проводяться з виїздом на об’єкти підвищенної 

небезпеки або потенційно-небезпечні об’єкти за попереднім погодженням з керівництвом 

Університету та з суб’єктом господарювання.  

 

https://orcid.org/0000-0003-1090-5
http://rozklad.nuczu.edu.ua/timeTable/group


Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх фахівців  необхідного в їхній 

подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з питань: правового регулювання 

забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях; структури і повноважень Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій в галузі пожежної та техногенної безпеки; 

критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику від провадження 

господарської діяльності; основних положень нормативно-правових актів щодо  

проведення процедур паспортизації, ідентифікації та декларування потенційно 

небезпечних об’єктів та об’єктів підвищенної  небезпеки; основних положень нормативно-

правових актів щодо розробки суб’єктами  господарювання плану локалізації й ліквідації 

аварійних ситуацій та аварій;  загальних вимог до організації техногенної та пожежної 

безпеки на об’єктах; державного нагляду (контролю) з питань  цивільного захисту; 

порушення та розгляду справ про адміністративне правопорушення відповідно до ст. ст. 

77, 77-1, 120, 164,  175, 175-2, 183, 185-14, 188-8, 188-16, 188-37 КУпАП; відповідальності 

за порушення порядку  здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності; застосування посадовими особами центрального органу виконавчої влади,  

який здійснює державний нагляд у сферах  техногенної та пожежної безпеки, заходів 

реагування. Навчити майбутніх фахівців орієнтуватися в усіх питаннях правового 

регулювання забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях; способам здійснення 

державного нагляду (контролю); сформувати у здобувачів вищої освіти теоретичні знання, 

навички та практичні вміння для розгляду конкретних ситуацій і вирішення практичних 

завдань. Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових основ 

цивільного захисту, охорони праці; дотримання основних принципів здійснення цивільного 

захисту та державної політики з питань охорони праці. 

 

Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

Форма здобуття освіти 

заочна (дистанційна) 

Статус дисципліни (обов’язкова загальна або обов’язкова 

професійна або вибіркова) 

вибіркова компонента 

Рік підготовки 2024-2025 

Семестр 7-й 

  

Обсяг дисципліни:  

- в кредитах ЄКТС 6 

- кількість модулів 2 

- загальна кількість годин 180 

  

- лекції (годин) 16 

- практичні заняття (годин) 2 

- семінарські заняття (годин) 0 

- лабораторні заняття (годин) 0 

– курсовий проект (робота) (годин) 0 

- інші види занять (годин) 0 

- самостійна робота (годин)  162 

- індивідуальні завдання (науково-дослідне) (годин) 0 

- підсумковий контроль (диференційований залік, 

екзамен)    

диференційований залік 

 



Передумови для вивчення дисципліни  

Для якісного вивчення навчальної дисципліни «Правові основи організації та 

забезпечення цивільного захисту» бажано отримати знання наступних дисциплін:  

«Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Вища математика». 

Після вивчення наведених навчальних дисциплін бажано здобути результати навчання 

згідно переліку: 

ПР01. Знати математику, фізику і хімію на рівні, необхідному для досягнення 

результатів освітньої програми. 

ПР02. Коректно використовувати у професійній діяльності термінологію та основні 

поняття хімії, хімічних технологій, процесів і обладнання виробництв хімічних речовин та 

матеріалів на їх основі. 

ПР11. Вільно спілкуватися з професійних питань усно і письмово державною та 

іноземною мовами. 

Результати навчання та компетентності з дисципліни 

Відповідно до освітньо-професійної програми ««Радіаційний та хімічний захист»» для 

підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі 

знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» 

вивчення навчальної дисципліни повинно забезпечити: 

- досягнення здобувачами вищої освіти таких результатів навчання:  

Програмні результати навчання ПР 

Знати математику, фізику і хімію на рівні, необхідному для досягнення 

результатів освітньої програми. 

ПР01 

Знати і розуміти механізми і кінетику хімічних процесів, ефективно 

використовувати їх при проектуванні і вдосконаленні технологічних 

процесів та апаратів хімічної промисловості. 

ПР03 

Обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та 

нефахівцями, аргументувати власну 

позицію. 

ПР10 

  

Дисциплінарні результати навчання  абревіатура 

Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, необхідному для 

професійної діяльності, знати нормативно-правові засади забезпечення 

цивільного захисту, питання нормативного регулювання забезпечення 

заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки об'єктів і 

територій. 

ПР03 

Застосовувати отримані знання правових основ цивільного захисту, у 

практичній діяльності. 

ПР04 

Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на зменшення 

професійного ризику, захист населення, запобігання надзвичайним 

ситуаціям. 

ПР07 

Пояснювати вимоги щодо убезпечення та захисту суб'єктів 

господарювання, положення та вимоги щодо безпечності, 

ідентифікації, паспортизації та ведення реєстрів об'єктів підвищеної 

небезпеки та потенційно небезпечних об'єктів. 

ПР22 

- формування у здобувачів вищої освіти наступних компетентностей:  

Програмні компетентності (загальні та професійні) ЗК, ПК 

Здатність використовувати положення і методи фундаментальних наук 

для вирішення професійних задач. 

К09 

Здатність проектувати хімічні процеси з урахуванням технічних, 

законодавчих та екологічних обмежень. 

К11 

Здатність оформлювати технічну документацію згідно з чинними 

вимогами. 

К16 



  

Очікувані компетентності з дисципліни абревіатура 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  

 

К03 

Усвідомлення функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових 

основ цивільного захисту, дотримання основних принципів здійснення 

цивільного захисту та державної політики з охорони праці. 

К11 

Здатність оперувати термінами та визначеннями понять у сфері 

цивільного захисту, основними положеннями, вимог та правил 

стосовно проведення моніторингу, організовування та впровадження 

заходів щодо запобігання, ліквідування надзвичайних ситуацій.  

К12 

Здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної, промислової 

безпеки та охорони праці . 

К15 

 

Програма навчальної дисципліни 

Теми навчальної дисципліни: 

Модуль 1. Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання з питань 

цивільного захисту. 

Тема 1.1. Правове регулювання забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях. 

Поняття та види надзвичайних ситуацій. Класифікація надзвичайних ситуацій за характером 

походження. Класифікація надзвичайних ситуацій залежно від ступеня поширення, розміру 

людських втрат та матеріальних збитків. Нормативно-правове регулювання забезпечення 

безпеки в надзвичайних ситуаціях. 

Тема 1.2. Структура і повноваження Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій в галузі пожежної та техногенної безпеки. 

Основні завдання і функції Державної служби України з надзвичайних ситуацій у галузі 

пожежної та техногенної безпеки. Права Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

у галузі пожежної та техногенної безпеки. Організаційно-штатна структура Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій. 

Тема 1.3. Критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику від 

провадження господарської діяльності.  

Нормативно-правова база критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику 

від провадження господарської діяльності та періодичності здійснення заходів державного 

нагляду (контролю). Критерії оцінки ступеня ризику від впровадження господарської 

діяльності. Розподіл суб'єктів господарювання за ступенем ризику. 

Тема 1.4. Основні положення нормативно-правових актів щодо проведення процедур 

паспортизації, ідентифікації та декларування потенційно небезпечних об’єктів та 

об’єктів підвищеної небезпеки.  

Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів. Ідентифікація потенційно небезпечних 

об’єктів. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки. Порядок декларування безпеки 

об’єктів підвищеної небезпеки.  

Тема 1.5. Загальні вимоги до організації техногенної  та пожежної безпеки на об’єктах.  

Загальна характеристика нормативно-правової бази України з питань техногенної безпеки. 

Загальна характеристика нормативно-правової бази України з питань пожежної безпеки 

Загальні засади щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки об’єктів. Завдання і 

обов’язки суб’єктів господарювання у сфері  цивільного захисту. Права та обов’язки 

громадян у сфері цивільного захисту 

Тема 1.6. Державний нагляд (контроль) з питань  техногенної  та пожежної безпеки. 

Аналіз нормативно-правової бази щодо проведення перевірок  додержання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства  у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 

безпеки. Види перевірок суб’єктів господарювання. Порядок проведення перевірок суб’єктів 



господарювання. Права посадових осіб ДСНС України та її територіальних органів під час 

здійснення перевірок. Обов’язки посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів 

під час здійснення перевірок. Права та обов’язки суб’єктів господарювання під час  

здійснення перевірок. Оформлення результатів перевірки. 

Модуль 2. Адміністративно-процесуальна діяльність органів державного нагляду у 

сфері пожежної та техногенної безпеки. 

Тема 2.1. Загальні положення Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Структура та задачі Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поняття та 

ознаки адміністративного правопорушення. Структура складу адміністративного 

правопорушення. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності. Види та 

характеристика адміністративних стягнень. Порядок накладення адміністративного 

стягнення. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення. Поняття, принципи та стадії адміністративного процесу. Обставини, що 

виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення. Докази в 

адміністративному процесі. 

Тема 2.2. Порушення та розгляд справ про адміністративне правопорушення відповідно 

до ст. ст. 77, 77-1, 120, 175, 175-2, 188-8 КУпАП. 

Склад адміністративного правопорушення за статтею 77 КУпАП. Склад адміністративного 

правопорушення за статтею 77-1 КУпАП. Склад адміністративного правопорушення за 

статтею 120 КУпАП. Склад адміністративного правопорушення за статтею 175 КУпАП. 

Склад адміністративного правопорушення за статтею 175-2 КУпАП. Склад адміністративного 

правопорушення за статтею 188-8 КУпАП. Оформлення протоколів про адміністративне 

правопорушення відповідно до статей. 77, 77-1, 120, 175, 175-2, 188-8 КУпАП. Розгляд справ 

про адміністративне правопорушення відповідно до статей 77, 77-1, 120, 175, 175-2, 188-8 

КУпАП, прийняття рішень за цими справами. 

Тема 2.3. Порушення та розгляд справ про адміністративне правопорушення відповідно 

до ст.ст. 164, 183, 185-14, 188-16, 188-37 КУпАП. 

Склад адміністративного правопорушення за статтею 164 КУпАП. Склад адміністративного 

правопорушення за статтею 183 КУпАП. Склад адміністративного правопорушення за 

статтею 188-16, 188-37 КУпАП. Оформлення протоколів про адміністративне 

правопорушення відповідно до статей 164, 183, 185-14, 188-16 КУпАП. Оформлення справи 

про адміністративне правопорушення відповідно до статей 164, 185-14, 188-16 КУпАП. 

Судовий розгляд справи про адміністративне правопорушення відповідно до статей 164,  

185-14, 188-16 КУпАП. 

Тема 2.4. Застосування посадовими особами центрального органу виконавчої влади,  

який здійснює державний нагляд (контроль) у сферах техногенної та пожежної безпеки, 

заходів реагування. 
Нормативно-правова база щодо застосування заходів  реагування Права посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сферах 

техногенної та пожежної безпеки при застосуванні заходів реагування. Порядок оформлення 

адміністративних позовів щодо  застосування заходів реагування. Судове провадження по 

адміністративних справах щодо застосування заходів реагування. Оскарження постанови про 

застосування заходів  реагування. 

Тема 2.5. Відповідальність за порушення порядку здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності. 

Загальні положення законодавчих актів України щодо  обмеження втручання у діяльність 

суб’єктів господарювання. Адміністративна відповідальність за порушення порядку  

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 

Адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку 

підприємництва.  

 



Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять: 
Назви модулів і тем Заочна (дистанційна) форма 

Кількість годин 

усього  у тому числі 

лекції практичні 

(семінарські) 

заняття 

лаборатор

ні 

заняття 

(інші види 

занять) 

самостій

на робота 

модульна 

контрольна робота 

7- й семестр 

МОДУЛЬ 1. Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання з питань цивільного 

захисту 

Тема 1.1 Правове 

регулювання 

забезпечення безпеки в 

надзвичайних ситуаціях. 

16 2 - - 14  

Тема 1.2. Структура і 

повноваження Державної 

служби України з НС в 

галузі пожежної та 

техногенної безпеки. 

16 2 - - 14  

Тема 1.3. Критерії 

розподілу суб’єктів 

господарювання за 

ступенем ризику від 

провадження 

господарської діяльності. 

16 2 - - 14  

Тема 1.4. Основні 

положення нормативно-

правових актів щодо 

проведення процедур 

паспортизації, 

ідентифікації та 

декларування 

потенційно-небезпечних 

об’єктів та об’єктів 

підвищеної небезпеки. 

16 2  - 14  

Тема 1.5. Загальні вимоги 

до організації техногенної 

та пожежної безпеки на 

об’єктах. 

12 - - - 12  

Тема 1.6. Державний 

нагляд (контроль) з 

питань техногенної  та 

пожежної безпеки. 

18 2 -  16  

Разом за модулем  1 94 10 - - 84  

МОДУЛЬ 2. Адміністративно-процесуальна діяльність органів державного нагляду у сфері пожежної та 

техногенної безпеки. 

Тема 2.1. Загальні 

положення Кодексу 

України про 

адміністративні 

правопорушення 

(КУпАП). 

16 2 - - 14  

Тема 2.2. Порушення та 

розгляд справ про 

адміністративне 

правопорушення 

відповідно до ст. ст. 77,  

77-1, 120, 175, 175-2, 188-8 

20 2 2 - 16  



КУпАП. 

Тема 2.3 Порушення та 

розгляд справ про 

адміністративне 

правопорушення 

відповідно до ст.ст. 164, 

183, 185-14, 188-16, 188-37 

КУпАП. 

18 2 - - 16  

Тема 2.4. Застосування 

посадовими особами 

центрального органу 

виконавчої влади,  який 

здійснює державний 

нагляд (контроль) у 

сферах техногенної та 

пожежної безпеки, заходів 

реагування. 

16 - - - 16  

Тема 2.5. 

Відповідальність за 

порушення порядку 

здійснення державного 

нагляду (контролю) у 

сфері господарської 

діяльності. 

16 - - - 16  

Разом за модулем 2 86 6 2 - 78  

Разом 180 16 2 - 162  

 

Теми практичних занять заочна (дистанційна) форма навчання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 2.2. Порушення та розгляд справ про адміністративне 

правопорушення відповідно до ст. ст. 77, 77-1, 120, 175, 175-2, 

188-8 КУпАП. 

2 

 Разом 2 
 

Форми та методи навчання і викладання 

Вивчення навчальної дисципліни реалізується в таких формах: навчальні заняття 

за видами, консультації, контрольні заходи, самостійна робота. 

В навчальній дисципліні використовуються такі методи навчання і викладання: 

- методи навчання за джерелами набуття знань: словесні методи навчання (лекція, 

пояснення, бесіда, інструктаж); наочні методи навчання (ілюстрація, демонстрація, 

спостереження); практичні методи навчання (практична робота); 

- методи навчання за характером логіки пізнання: аналітичний; синтетичний; 

індуктивний; 

- методи навчання за рівнем самостійної розумової діяльності тих, хто навчається: 

проблемний виклад; частково-пошуковий;  

- інноваційні методи навчання: робота з навчально-методичною літературою та відео 

метод; навчання з використанням технічних ресурсів; інтерактивні методи; методи 

організації навчального процесу, що формують соціальні навички: 

- самостійна робота. 

 

Оцінювання освітніх досягнень здобувачів вищої освіти 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

накопичувальна бально-рейтингова система, основною метою якої є регулярна й комплексна 

оцінка результатів навчальної діяльності та сформованості компетентностей. Для оцінки 

знань використовується поточний та підсумковий контролі.  
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Передбачаються наступні засоби оцінювання: 

модульна контрольна робота; 

індивідуальні завдання. 

 

Оцінювання компетентностей здобувачів здійснюється з використанням трьох шкал: 

перша – накопичувальна шкала – 100-бальна; 

друга – рейтингова шкала оцінювання – ЄКТС; 

третя – національна (традиційна) – 4-бальна (чотирибальна).  

 

Оцінювання рівня освітніх досягнень здобувачів за освітніми компонентами, 

здійснюється за 100-бальною шкалою, що використовується в НУЦЗ України з переведенням 

в оцінку за рейтинговою шкалою - ЄКТС та в 4-бальну шкалу. 

 

Таблиця відповідності результатів оцінювання знань з навчальної дисципліни за 

різними шкалами 

За 100-бальною шкалою, що 

використовується в НУЦЗ 

України 

За рейтинговою 

шкалою (ЄКТС) 
За 4-бальною шкалою 

90‒100 A відмінно 

80‒89 B 
добре 

65‒79 C 

55‒64 D 
задовільно 

50‒54 E 

35‒49 FX 
незадовільно 

0‒34 F 

 

Критерії оцінювання. 

Форми поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль проводиться на аудиторному занятті (лекція, практичне заняття) 

методом опитування, демонструванням результатів навчання, а саме: участь у дискусіях, 

поточне тестування пройденого і самостійно опрацьованого матеріалу, захист рефератів із 

самостійно опрацьованих індивідуальних завдань, есе, презентації результатів виконаних 

завдань та досліджень; завдання на тренажерах, перевірка ведення конспектів, написання 

контрольної роботи. 

Ступінь засвоєння матеріалу, що вивчається здобувачами, оцінюється шляхом 

проведення контрольних заходів з виставленням підсумкової оцінки. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на 

завершальному етапі у формі диференційованого заліку, оцінюється за результатами 

сумарного накопичування балів протягом семестру. 

 

Розподіл та накопичення балів, які отримують здобувачі, за видами навчальних 

занять та контрольними заходами з дисципліни 

 

Види навчальних занять 

 

Кількість 

навчальних 

занять 

Максимальний 

бал за вид 

навчального 

заняття 

 

Сумарна 

максимальна 

кількість балів  

за видами 

навчальних 

занять  

 



І. Поточний контроль 

Модуль 1 

лекції 5 3 15 

семінарські заняття - - - 

практичні заняття* - - - 

самостійна робота, 

що включає 

підготовку двох 

рефератів, кожний із 

яких оцінюється 

окремо 

 

 

 

5 
10 

Разом за модуль 1 5  25 

Модуль  2 

лекції 3 3 9 

семінарські заняття - - - 

практичні заняття* 1 6 6 

самостійна робота, 

що включає 

підготовку двох 

рефератів, кожний із 

яких оцінюється 

окремо 

 

 

 

5 
10 

Разом за модуль  2 4  25 

Модульна контрольна робота 1 50 50 

Разом за поточний контроль                               9 100 

ІІ. Індивідуальні завдання (науково-дослідне) - 

ІІІ. Підсумковий контроль (диференційний залік) - 

Разом за всі види навчальних занять та контрольні заходи  100 

 

Поточний контроль. 

Поточний контроль проводиться на аудиторному занятті (лекція). Він передбачає 

оцінювання підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі самостійно 

опрацьованого матеріалу) та набуття навичок під час виконання відповідних завдань. 

Використовуються методи фронтального та індивідуального опитування, перевірка ведення 

конспектів. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на лекції (оцінюється в діапазоні від 

0 до 3 балів): 

3 бали – відповідь вірна, наведено аргументацію, використовуються професійні 

терміни, граматично і стилістично без помилок сформульовано відповідь, ведення конспекту 

без зауважень; 

2 бали – відповідь часткова, у відповіді допущені незначні граматичні чи стилістичні 

помилки; у конспекті записані основні терміни та поняття теми, що вивчається; 

1 бали – у відповіді не використовуються професійні терміни та значні граматичні чи 

стилістичні помилки; конспект лекцій записаний стисло, самостійно питання не опрацьовані; 

0 бал – здобувач вагається з відповіддю на запитання (вірної відповіді за запитання не 

надає), конспект лекцій відсутній. 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів на практичному занятті 

оцінюється в діапазоні від 0 до 6 балів: 

6 - 5 балів – письмова або усна відповідь вірна, наведено аргументацію, 

використовуються професійні терміни, граматично і стилістично без помилок викладений 

матеріал;  

4 - 3 бали – відповідь часткова, у відповіді допущені незначні граматичні чи 

стилістичні помилки; 



2 бали – у відповіді частково використовуються професійні терміни, відповідь не 

повна, здобувач плутається у термінах; 

1 бали – у відповіді не використовуються професійні терміни та допущені значні 

граматичні чи стилістичні помилки (здобувач вагається з відповіддю на запитання); 

0 балів – відповіді за запитання не має.  

 

Викладачем оцінюється повнота розкриття питання, логіка викладання, культура 

мовлення, емоційність та переконливість, використання рекомендованих джерел інформації 

(підручників, навчальних посібників, тощо), аналітичні міркування, вміння робити 

порівняння та висновки. 

Контрольна робота для ЗВО за заочною (дистанційною) формою навчання є видом 

поза аудиторної індивідуальної роботи навчального, навчально-дослідницького характеру, 

яке використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни, що 

вивчається, яка виконується на основі знань, вмінь і навичок, отриманих у процесі лекційних 

та практичних занять, охоплює тему або декілька тем і завершується оцінюванням.  

КР складається з двох теоретичних питань. Не допускається написання КР на одну і ту 

ж тему декількома студентами однієї групи. 

Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти за заочною (дистанційною) формою 

навчання за контрольну роботу (письмового контрольного опитування, що складається з 

двох теоретичних питань, оцінюється від 0 до 50 балів): 

50 - 40 балів – в повному обсязі здобувач володіє навчальним матеріалом, глибоко та 

всебічно розкрив зміст теоретичних питань; 

39 - 30 балів – здобувач достатньо повно володіє навчальним матеріалом, при наданні 

відповіді на деякі питання не вистачає достатньої глибини та аргументації, при цьому є 

несуттєві неточності та незначні помилки; 

29 -20 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 

помилки; 

19 - 10 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але без обґрунтування та 

аргументації, допускаючи при цьому суттєві неточності та помилки; 

9 – 5 балів - не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Недостатньо розкрив 

зміст теоретичного питання, допускаючи при цьому суттєві помилки; 

4 – 1 бали – частково володіє навчальним матеріалом, відповіді загальні, при цьому 

допущено суттєві помилки; 

0 балів – не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його правильно викласти, не 

розуміє змісту питання. 

 

Перелік теоретичних питань для підготовки до контрольної роботи: 

 

1. Поняття та види надзвичайних ситуацій.  

2. Класифікація надзвичайних ситуацій за характером походження.  

3. Класифікація надзвичайних ситуацій залежно від ступеню поширення, розміру 

людських втрат та матеріальних збитків.  

4. Нормативно-правове регулювання забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях 

5. Основні завдання і функції Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

галузі пожежної та техногенної безпеки.  

6. Права Державної служби України з надзвичайних ситуацій у галузі пожежної та 

техногенної безпеки.  

7. Організаційно-штатна структура Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій. 



8. Нормативно-правова база критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем 

ризику від провадження господарської діяльності та періодичності здійснення 

заходів  державного нагляду (контролю).  

9. Критерії оцінки ступеня ризику від впровадження господарської діяльності. 

10. Розподіл суб'єктів господарювання за ступенем ризику. 

11. Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів.  

12. Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів.  

13. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки.  

14. Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.  

15. Нормативно-правова база щодо розробки плану локалізації та ліквідації аварійних 

ситуацій і аварій. 

16. Загальна характеристика нормативно-правової бази України з питань техногенної 

безпеки.  

17. Загальна характеристика нормативно-правової бази України з питань пожежної 

безпеки. 

18. Загальні засади щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки об’єктів.  

19. Завдання суб’єктів господарювання у сфері  цивільного захисту. 

20. Обов’язки суб’єктів господарювання у сфері  цивільного захисту.  

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

22. Аналіз нормативно-правової бази щодо проведення перевірок  додержання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, 

техногенної та пожежної безпеки.  

23. Види перевірок суб’єктів господарювання.  

24. Порядок проведення перевірок суб’єктів господарювання.  

25. Права посадових осіб ДСНС України та її територіальних органів під час здійснення 

перевірок.  

26. Обов’язки посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів під час 

здійснення перевірок.  

27. Права та обов’язки суб’єктів господарювання під час  здійснення перевірок.  

28. Оформлення результатів перевірки. 

29. Загальні положення Закону України «Про звернення громадян».  

30. Обов’язки посадових осіб ДСНС України та її територіальних органів під час 

здійснення перевірок. 

31. Порядок розгляду звернень громадян.  

32. Види відповідальності за порушення законодавства про звернення громадян.  

33. Організація особистого прийому громадян у системі ДСНС України.  

34. Порядок проведення ідентифікації потенційно-небезпечних об'єктів. 

35. Загальні вимоги пожежної безпеки до утримання територій, будинків, приміщень, 

споруд, евакуаційних шляхів і виходів. 

36. Вимоги до утримання технічних засобів протипожежного захисту. 

37. Нормативно-правова база та основні вимоги пожежної безпеки до об'єктів різного 

функціонального призначення. 

38. Вимоги пожежної безпеки для об’єктів площею до 300 м2. 

39. Вимоги пожежної безпеки для об’єктів площею до 30 м2 

40. Порядок забезпечення техногенної безпеки суб`єктами господарювання.  

41. Порядок  забезпечення техногенної безпеки органами влади.  

42. Особливості забезпечення техногенної безпеки на об'єктах, які потрапляють у зону 

можливої небезпеки від небезпечних об`єктів. 

43. Аналіз небезпеки підприємства (об'єкта). 

44. Нормативно-правова база щодо проведення перевірок з додержання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки, 

цивільного захисту та діяльності аварійно-рятувальних служб.  



45. Загальні вимоги до складання оперативної частини для аварій на рівнях «А», «Б», 

«В»  

46. Нормативно-правова база щодо розробки плану локалізації та ліквідації аварійних 

ситуацій і аварій. 

47. Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.  

48. Організація планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання. 

49. Права посадових осіб ДСНС України та її територіальних органів під час 

здійснення перевірок. 

50. Нормативно-правова база критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем 

ризику від провадження господарської діяльності. 

51. Структура та задачі Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

52. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення.  

53. Структура складу адміністративного правопорушення.  

54. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності.  

55. Види та характеристика адміністративних стягнень. 

56. Порядок накладення адміністративного стягнення.  

57. Докази в адміністративному процесі. 

58. Склад адміністративного правопорушення за статтею 77 КУпАП.  

59. Склад адміністративного правопорушення за статтею 77-1 КУпАП.  

60. Склад адміністративного правопорушення за статтею 120 КУпАП.  

61. Склад адміністративного правопорушення за статтею 175 КУпАП.  

62. Склад адміністративного правопорушення за статтею 175-2 КУпАП.  

63. Склад адміністративного правопорушення за статтею 188-8 КУпАП.  

64. Оформлення протоколів про адміністративне правопорушення відповідно до 

статей. 77, 77-1, 120, 175, 175-2, 188-8 КУпАП.  

65. Розгляд справ про адміністративне правопорушення відповідно до статей 77, 77-1, 

120, 175, 175-2, 188-8 КУпАП, прийняття рішень за цими справами. 

66. Склад адміністративного правопорушення за статтею 164 КУпАП.  

67. Склад адміністративного правопорушення за статтею 183, 185-14 КУпАП.  

68. Склад адміністративного правопорушення за статтею 188-16 КУпАП.  

69. Оформлення протоколів про адміністративне правопорушення відповідно до статей 

164, 183, 185-14, 188-16 КУпАП.  

70. Оформлення справи про адміністративне правопорушення відповідно до статей 

164, 188-16 КУпАП.  

 

Самостійна робота. 

Самостійна робота є однією з форм поза аудиторної роботи здобувача вищої освіти, 

яка передбачає створення умов для повної реалізації його творчих можливостей, 

застосування набутих знань та навичок на практиці шляхом демонстрації підготовленої 

презентації з використанням мультимедійного обладнання (реферату) за однією із зазначеної 

орієнтованої тематики індивідуальних завдань або самостійно обраною темою (або 

самостійно опрацьованого матеріалу). 

Самостійна робота включає підготовку чотирьох рефератів, кожний із яких оцінується 

окремо, здобувач має право обрати та підготувати не більше 4 (чотирьох) з рекомендованих 

тем індивідуальної самостійної роботи (не більше двох завдань відповідно у кожному 

модулі) та сумарно набрати додаткові 20 балів у семестрі. 

Критерії оцінювання знань здобувачів за підготовку реферату при виконанні 

індивідуальної самостійної роботи оцінюється в діапазоні від 0 до 5 балів): 

5 балів – обрана тема розкрита в повному обсязі, наведено аргументацію, 

використовуються професійні терміни, граматично і стилістично без помилок оформлений 

презентаційний матеріал з використанням мультимедійного обладнання; 

4 бали – обрана тема розкрита в повному обсязі з використанням мультимедійного 



обладнання; але здобувач при викладенні матеріалу допускає незначні фахові чи стилістичні 

помилки (або підготовлений реферат без застосування мультимедійного обладнання); 

3 бали – обрана тема розкрита частково, використовуються професійні терміни, але в 

доповіді (докладі) допускаються фахові, стилістичні, граматичні помилки ; 

2 бали – завдання виконане частково, у доповіді (докладі, есе) допущені значні фахові, 

граматичні чи стилістичні помилки; 

1 бали – завдання виконане частково, тема не розкрита; 

0 балів – завдання не виконане. 

Орієнтовна тематика самостійної роботи 

1. Інформаційно-аналітична довідка про виникнення НС в Україні. 

2. Катастрофічні НС техногенного та природнього характеру у світі.  

3. Забруднення територій. Види забруднень. 

4. Законодавство США щодо розміщення вибухо-пожежонебезпечних об’єктів. 

5. Організація захисту населення від НС у світі та в Україні. 

6. Небезпека складів боєприпасів в світі та в Україні. 

7. Катастрофічні вибухи на складах боєприпасів у світі та в Україні. 

8. Залізничний транспорт – джерело небезпеки. 

9. Катастрофи на морі.  

10. Організація боротьби з лісовими пожежами у країнах світу. 

11. Великі пожежі нафтових терміналів. 

12. Небезпека на підприємствах вугільної промисловості. 

13. Проведення процедур паспортизації, ідентифікації та декларування потенційно-

небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки. 

14. Критерії розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику. 

15. Види перевірок суб’єктів господарювання.  

16. Перелік документів, які зберігаються у наглядовій справі. 

17. Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду 

(контролю). 

18. Види адміністративно-господарських санкцій. 

19. Структура та задачі Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

20. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. 

21. Задачі законодавства про адміністративні правопорушення. 

22. Підготовка адміністративних позовів. 

23. Загальні положення законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність 

суб’єктів господарювання.  

 

Підсумковий контроль. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на 

завершальному етапі у формі диференційованого заліку. 

Критерії підсумкового оцінювання здобувачів вищої освіти за заочною 

(дистанційною) формою навчання на диференційному заліку оцінюється за результатами 

сумарного накопичування балів протягом семестру. 

У разі, якщо здобувач вищої освіти виявить бажання підвищити результати 

оцінювання, проводиться співбесіда, зміст якої передбачає усні відповіді здобувача на 

теоретичні запитання викладача за навчальним матеріалом двох модулів з дисципліни 

«Правові основи організації та забезпечення цивільного захисту». 

 

Перелік теоретичних питань з дисципліни: 

1. Поняття та види надзвичайних ситуацій.  

2. Класифікація надзвичайних ситуацій за характером походження.  

3. Класифікація надзвичайних ситуацій залежно за ступенем поширення, 

розміром людських втрат та матеріальних збитків.  



4. Нормативно-правове регулювання забезпечення безпеки в надзвичайних 

ситуаціях 

5. Основні завдання і функції Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у галузі пожежної та техногенної безпеки.  

6. Права Державної служби України з надзвичайних ситуацій у галузі пожежної 

та техногенної безпеки.  

7. Організаційно-штатна структура Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій. 

8. Нормативно-правова база критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за 

ступенем ризику від провадження господарської діяльності та періодичності здійснення 

заходів  державного нагляду (контролю).  

9. Критерії оцінки ступеня ризику від впровадження господарської діяльності. 

10. Розподіл суб'єктів господарювання за ступенем ризику. 

11. Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів.  

12. Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів.  

13. Ідентифікація об’єктів підвищеної небезпеки.  

14. Порядок декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.  

15. Нормативно-правова база щодо розробки плану локалізації та ліквідації 

аварійних ситуацій і аварій. 

16. Загальна характеристика нормативно-правової бази України з питань 

техногенної безпеки.  

17. Загальна характеристика нормативно-правової бази України з питань пожежної 

безпеки. 

18. Загальні засади щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки об’єктів.  

19. Завдання суб’єктів господарювання у сфері  цивільного захисту. 

20. Обов’язки суб’єктів господарювання у сфері  цивільного захисту.  

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

22. Аналіз нормативно-правової бази щодо проведення перевірок  додержання 

суб’єктом господарювання вимог законодавства  у сфері цивільного захисту, техногенної та 

пожежної безпеки.  

23. Види перевірок суб’єктів господарювання.  

24. Порядок проведення перевірок суб’єктів господарювання.  

25. Права посадових осіб ДСНС України та її територіальних органів під час 

здійснення перевірок.  

26. Обов’язки посадових осіб ДСНС України або її територіальних органів під час 

здійснення перевірок.  

27. Права та обов’язки суб’єктів господарювання під час  здійснення перевірок.  

28. Оформлення результатів перевірки. 

29. Структура та задачі Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

30. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення.  

31. Структура складу адміністративного правопорушення.  

32. Поняття та ознаки адміністративної відповідальності.  

33. Види та характеристика адміністративних стягнень. 

34. Порядок накладення адміністративного стягнення.  

35. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні 

правопорушення.  

36. Поняття, принципи та стадії адміністративного процесу.  

37. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне 

правопорушення.  

38. Докази в адміністративному процесі. 

39. Склад адміністративного правопорушення за статтею 77 КУпАП.  

40. Склад адміністративного правопорушення за статтею 77-1 КУпАП.  



41. Склад адміністративного правопорушення за статтею 120 КУпАП.  

42. Склад адміністративного правопорушення за статтею 175 КУпАП.  

43. Склад адміністративного правопорушення за статтею 175-2 КУпАП.  

44. Склад адміністративного правопорушення за статтею 188-8 КУпАП.  

45. Оформлення протоколів про адміністративне правопорушення відповідно до 

статей. 77, 77-1, 120, 175, 175-2, 188-8 КУпАП.  

46. Розгляд справ про адміністративне правопорушення відповідно до статей 77, 

77-1, 120, 175, 175-2, 188-8 КУпАП, прийняття рішень за цими справами. 

47. Склад адміністративного правопорушення за статтею 164 КУпАП.  

48. Склад адміністративного правопорушення за статтею 183, 185-14 КУпАП.  

49. Склад адміністративного правопорушення за статтею 188-16 КУпАП.  

50. Оформлення протоколів про адміністративне правопорушення відповідно до 

статей 164, 183, 185-14, 188-16 КУпАП.  

51. Оформлення справи про адміністративне правопорушення відповідно до статей 

164, 188-16 КУпАП.  

52. Судовий розгляд справи про адміністративне правопорушення відповідно до 

статей 164, 188-16 КУпАП. 

53. Нормативно-правова база щодо застосування заходів  реагування. 

54. Права посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який здійснює 

державний нагляд у сферах техногенної та пожежної безпеки при застосуванні заходів 

реагування.  

55. Порядок оформлення адміністративних позовів щодо  застосування заходів 

реагування. 

56. Судове провадження по адміністративних справах щодо застосування заходів 

реагування.  

57. Оскарження постанови про застосування заходів  реагування. 

58. Загальні положення законодавчих актів України щодо  обмеження втручання у 

діяльність суб’єктів господарювання.  

59. Адміністративна відповідальність за порушення порядку  здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.  

60. Адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог посадових 

осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку 

підприємництва.  

 

Політика викладання навчальної дисципліни. 

1. Активна участь здобувачів вищої освіти в обговоренні навчальних питань, 

попередня підготовка до семінарських занять за рекомендованою літературою, якісне і 

своєчасне виконання завдань. 

2. Сумлінне виконання розкладу занять з навчальної дисципліни (здобувачі вищої 

освіти, які запізнилися на заняття, до заняття не допускаються).  

3. Недопустимість пропусків занять з неповажної причини. 

4. Неприпустимість користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття без дозволу науково-педагогічного працівника. 

5. Несвоєчасне виконання поставленого індивідуального завдання знижує критерії 

оцінювання на один бал. 

6. Терміни захисту індивідуального завдання, терміни ліквідації заборгованості щодо 

індивідуального завдання та відсоток зниження оцінки визначаються науково-педагогічним 

працівником індивідуально з урахуванням якості підготовленого матеріалу та причин 

невиконання завдання. 

7. Обов’язкове дотримання здобувачами вищої освіти політики доброчесності під час 

виконання самостійної або індивідуальної роботи. 

8. Здобувач вищої освіти має право дізнатися про свою кількість накопичених балів у 



викладача навчальної дисципліни та вести власний облік цих балів. 

9. Інші вимоги, що не суперечать законодавству України та нормативним документам 

Університету. 
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