
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
для підготовки до модудьної контрольної роботи 

(для всіх спеціальностей денної форми навчання) 
 

Змістовий модуль – «Цивільний захист»: 
 

Тема № 1 

1.  У чому полягають основні повноваження Кодексу цивільного захисту України, які або чиї ві-
дносини він регулює та чиї повноваження, права і обов’язки визначає? 

2.  Що є центральним органом виконавчої влади в сфері цивільного захисту (далі ЦЗ) й хто ко-
ординує його діяльність? 

3.  Що забезпечує реалізацію державної політики в сфері ЦЗ? 
4.  З яких підсистем і їх ланок складається Єдина державна система ЦЗ? 
5.  У яких режимах, залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації що прогнозо-

вана або виникла, може функціонувати єдина державна система ЦЗ та скільки і які режими 
функціонування передбачені? 

6.   Від чого залежать режими функціонування єдиної державної системи ЦЗ? 
7.  Який режим функціонування єдиної державної системи ЦЗ встановлюється при нормальній 

виробничо-промисловій, радіаційній, хімічній, сейсмічній, гідрогеологічній, гідрометеорологі-
чній, техногенній, пожежній обстановці і при відсутності епідемій? 

8.  Який режим функціонування встановлюється тимчасово, у повному обсязі або частково для 
окремих територіальних підсистем єдиної державної системи ЦЗ у випадку погрози виник-
нення або при виникненні надзвичайної ситуації, а також для території, на якій введений 
правовий режим надзвичайного стану? 

9.  Хто здійснює безпосереднє керівництво діяльністю єдиної державної системи ЦЗ та забез-
печує формування і реалізацію державної політики в сфері ЦЗ? 

10.   До чиїх повноважень належить забезпечення ЦЗ на відповідних територіях та ким здійсню-
ється організація заходів ЦЗ на об’єктах господарської діяльності?  

11.  Хто створює підрозділи або призначає посадових осіб, відповідальних за ЦЗ, на об’єктах 
господарської діяльності й у навчальних закладах і що створюється або хто призначається 
на об’єктах господарської діяльності і у навчальних закладах для забезпечення ЦЗ? 

12.   Як виконують заходи ЦЗ громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які зареє-
стровані як підприємці? 

13.  Сили ЦЗ України, їх склад та стисла характеристика? 
14.  Ким та для чого створюються державні, регіональні, комунальні і об’єктові аварійно-

рятувальні служби? 
15.   Як здійснюється аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів і окремих територій, на яких 

існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій? 
16.  Якими можуть бути, де в яких випадках та ким створюються формування ЦЗ, спеціалізовані 

служби ЦЗ і добровільні формування ЦЗ? 
17.  Де, в основному, викладені міжнародні гуманітарні норми, яких повинна дотримуватися ко-

жна людина під час війни та на що вони спрямовані? 
18.  У яких документах викладені норми по поліпшенню умов поранених і хворих у діючих армі-

ях, поранених, хворих та військовослужбовців, при аварії корабля, норми поводження з вій-
ськовополоненими і норми захисту цивільного населення під час війни? 

19.  Які документи визначають додаткові повноваження по застосуванню Женевських конвенцій 
у період міжнародних і локальних збройних конфліктів? 

20.  Яким категоріям населення, згідно вимог 4 Женевської конвенції,  приділяється особлива 
увага та на які категорії діляться цивільні особи, що перебувають під владою супротивника? 

21.  Які категорії населення та об’єкти, згідно вимог 4-й Женевської конвенції,  не підлягають на-
паду і хто або що до них належить? 

22.  Які об’єкти, згідно вимог 4-й Женевської конвенції, не підлягає нападу, навіть якщо вони на-
лежать до військових? 

Тема № 2 

23.  У чому полягає оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, що складає 
інформацію про ЦЗ і що повинні включати відомості про надзвичайні ситуації що прогнозо-
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вані або відбулися? 
24.  Що зобов’язані надавати та про що зобов’язано інформувати населення органі управління 

ЦЗ через засоби масової інформації? 
25.  Що зобов’язані робити керівники потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної не-

безпеки з питань ЦЗ, а також що повинна містити інформація про потенційно небезпечні 
об’єкти і об’єкти підвищеної небезпеки з питань ЦЗ? 

26.  Які інженерні споруди належать до споруд ЦЗ їх призначення, особливості, коротка харак-
теристика та терміни будівництва? 

27.  Призначення, особливості та коротка характеристика споруд подвійного призначення і най-
простіших укриттів. 

28.  Ким і для чого створюється фонд захисних споруд? 
29.  Ким і які вимоги визначаються до змісту і експлуатації захисних споруд ЦЗ? 
30.  Хто та за рахунок яких коштів утримують захисні споруди ЦЗ. Особливості утримування за-

хисних споруд ЦЗ, що використовуються декількома об’єктами господарської діяльності? 
31.  Які захисні споруди ЦЗ не підлягають приватизації або відчуженню? 
32.   Для яких потреб можуть використовуватися захисні споруди ЦЗ в мирний час, у яких випа-

дках вони можуть передаватися в оренду, які  з них не підлягають передачі в оренду, чим 
визначаються особливості їх оренди? 

33.   Залежно від чого і які можуть установлюватися види евакуації захисних споруд ЦЗ? 
34.  Хто ухвалює рішення щодо проведення евакуації на державному, регіональному або 

об’єктовому рівнях? 
35.  Ким і на підставі чого ухвалюється рішення про евакуацію населення, у випадку виникнення 

радіаційних аварій, а також хто може ухвалити рішення щодо проведення екстреної евакуа-
ції населення в невідкладних випадках. Ким проводиться евакуація громадян України, що 
перебувають на території іноземних держав, у випадку виникнення загрози їх життю або 
здоров’ю. У яких випадках проводиться евакуація матеріальних і культурних цінностей? 

36.  Чиї транспортні засоби залучаються для вивозу основної частини населення із зони над-
звичайної ситуації або районів можливих бойових дій, а також, які транспортні засоби залу-
чаються для вивозу цієї категорії населення у випадку безпосередньої загрози їх життю або 
здоров’ю? 

37.  На кого покладає здійснення заходів інженерного захисту територій і на яких об’єктах, за 
результатами визначення ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, ведеться Державний 
реєстр небезпечних територій?  

38.  Який документ ведеться за результатами визначення ризиків виникнення надзвичайних си-
туацій, внаслідок небезпечних геологічних, гідрогеологічних, метеорологічних явищ і проце-
сів, а також на об’єктах підвищеної небезпеки? 

39.  На кого покладає здійснення та забезпечення заходів щодо радіаційного, хімічного, медич-
ного, біологічного та психологічного захисту населення і територій? 

40.  Де, коли та за чиї кошти здійснюється навчання, дітей дошкільного віку, учнів, студентів 
працюючого та непрацюючого населення діям в умовах надзвичайних ситуацій? 

41.  Коли працівники проходять інструктаж з питань ЦЗ, пожежної безпеки та діям в умовах над-
звичайних ситуацій? 

42.   Як і коли непрацююче населення вивчає пам’ятки та інший інформаційно-довідковий мате-
ріал з питань ЦЗ і правила пожежної безпеки в побуті та громадських місцях? 

Тема № 3 

43.  Чим є потенційно небезпечні об’єкти, об’єкти підвищеної небезпеки, будівлі і споруди з по-
рушенням умов експлуатації, ядерні установки з порушенням умов експлуатації, гідротехні-
чні споруди, неконтрольований ввіз, зберігання або використання на території України тех-
ногенно-небезпечних технологій, речовин і матеріалів, надмірне та неурегульоване накопи-
чення побутових або промислових відходів, а також об’єкти господарської діяльності, на 
яких здійснюються виробництво, зберігання та утилізація вибухонебезпечних предметів? 

44.  На кого покладає забезпечення техногенної безпеки об’єкта господарської діяльності, що 
створюється для своєчасного виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 
об’єктах підвищеної небезпеки та що створюється для цих цілей на об’єктах, з великою кі-
лькістю працівників, а також для своєчасного здійснення оповіщення персоналу і населен-
ня, що потрапляє в зону можливого ураження? 
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45.  Що розуміють під стійкістю роботи промислових об’єктів безпосередньо виробляючих і не 
виробляючих продукцію? 

46.  На які міста, території та об’єкти поширюються норми інженерно-технічних заходів ЦЗ, у 
яких випадках ці норми поширюються на всю територію України? 

47.  Чим, у населених пунктах, згідно вимог до планування та забудови міст, є і яку роль вико-
нують парки, смуги зелених насаджень, широкі (що не завалюються) магістралі й водойми? 

48.  Визначити ширину широкої (що не завалюється) магістралі  (L), м, відповідно до вимог до 
планування та забудові міст? 

49.  Як повинне здійснюватися розміщення об’єктів,  згідно вимог до розміщення промислових 
об’єктів та на які зони поділяють територію міста або окремо розташованого об’єкта, для 
практичної реалізації вимог норм інженерно-технічних заходів ЦЗ? 

50.  Які значення надлишкового тиску у фронті ударної хвилі (∆Рф) характеризують зони можли-
вих сильних та можливих слабких руйнувань? 

51.  Де, згідно вимог норм інженерно-технічних заходів ЦЗ, допускається розміщувати: 

 нові важливі промислові підприємства, АЕС, ГЕС, хімічно небезпечні об’єкти, основні скла-
ди та бази державних резервів і стратегічних запасів? 

 бази та склади із продовольчими і промисловими товарами першої необхідності, базисні 
склади легкозаймистих і горючих матеріалів, насосні та компресорні станції магістральних 
трубопроводів, міжміські кабельні магістральні лінії зв’язку? 

 комунальні гаражі, тролейбусні депо, трамвайні парки, склади поточного забезпечення, пі-
дземні магістральні трубопроводи і підприємства по обслуговуванню населення міста? 

52.  Розрахувати ширину протипожежного розриву, обумовлену при проектуванні та будівництві 
об’єктів (Lр), м, відповідно до вимог норм інженерно-технічних заходів ЦЗ? 

53.  Якої форми, згідно вимог норм інженерно-технічних заходів ЦЗ, слід будувати найбільш ва-
жливі виробничі споруди і якої форми забороняється проектувати та будувати промислові 
будівлі? 

54.  Де, згідно вимог норм інженерно-технічних заходів ЦЗ, повинні розміщатися складські при-
міщення для зберігання легкозаймистих речовин, будівлі адміністративно-господарського та 
обслуговуючого призначення, з метою підвищення стійкості об’єкта до світлового випромі-
нювання? 

55.  У чому полягають основні вимоги норм інженерно-технічних заходів ЦЗ, до:  

 систем електропостачання? 

 систем водопостачання? 

 систем газопостачання? 

56.  Хто є організатором та керівником дослідження з оцінки стійкості роботи об’єкта і яка три-
валість досліджень? 

 


