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Охорони праці та життєдіяльність, психології, педагогіка,
управління
Мета є формування у студентів здатності творчо мислити,
вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й
приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту
(ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної
діяльності випускників, а також досягнень науковотехнічного прогресу.
Завдання передбачає засвоєння студентами новітніх теорій,
методів і технологій з прогнозування НС, побудови
моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та
обгрунтування комплексу заходів, спрямованих на
відвернення
НС,
захисту
персоналу,
населення,
матеріальних та культурних цінностей в умовах НС,
локалізації та ліквідації їхніх наслідків.
Загальні компетентності:
ЗК1 Здатність розвивати учнів критичного мислення

ЗК4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та
синтезу на відповідних рівнях.
ЗК10 Здатність усвідомлювати цінності громадянського
суспільства та необхідність його сталого розвитку.
ЗК12 Цінування та повага різноманітності та
мультикультурності
ЗК13 Здатність відповідально приймати рішення з
урахуванням соціальних і етичних цінностей та
правових норм.
ЗК14 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел.
ЗК15 Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших
галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК16 Здатність діяти соціально відповідально та
свідомо.
ЗК19 Здатність формувати в учнів культуру здорового та
безпечного життя.
фахові (спеціальні) компетентності:
ФК10 Здатність до самоосвіти, самовдосконалення,
саморелізації в професійній діяльності та до конкурентної
спроможності на ринку праці.
Програмні результати навчання:
ПР2 Уміння системно мислити та застосовувати творчі
здібності до формування принципово нових ідей;
формувати, аналізувати і приймати рішення про найбільш
перспективні проектні рішення.
ПР12 Розуміння змісту і загальних властивостей
інформаційної безпеки та правової інформації, зокрема
проблем захисту даних та права інтелектуальної власності
Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
модуль 1. Загально - професійна підготовка до ЦЗ.
Тема 1.. Роль, місце і завдання цивільного захисту в
життєдіяльності населення України.
Тема 2 Основи цивільного захисту населення.
модуль 2. Професійна готовність до НС.
Тема 3 Організація цивільного захисту на підприємстві, в
установі, організації.
Тема 4. Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи
цивільного захисту.
Теми семінарських завдань
Загальне керівництво ЦЗ відповідно до принципу її організації.
Завдання цивільного захисту в Україні. Сили і засоби цивільного
захисту України, їх характеристика і призначення.
Надзвичайні ситуації в Україні та їх класифікація Рівні
надзвичайних ситуацій (НС). Правова основа цивільного
захисту. Система протидії НС в Україні (згідно з існуючою
законодавчою базою).

Організація цивільного захисту на об’єктах підвищеної
небезпеки. Обов'язки начальника цивільного захисту об'єкта та
начальника штабу ЦО об’єкта при різних режимах
функціонування єдиної системи цивільного захисту.Зміст вищої
освіти.
Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування
збитків посграждалим. Фінансування операцій, пов'язаних з
накопиченням (приростом), поновленням матеріальних
цінностей державного резерву.Норми резервування та
фінансування системи державного резерву на випадок НС.
Використання матеріальних ресурсів з державного,
оперативного, регіонального та місцевого резерву
Самостійні роботи
1. Роль та завдання цивільного захисту в Україні.
2. Засоби цивільного захисту України, їх характеристика і
призначення.
3. Надзвичайні ситуації в Україні та їх класифікація.
4. Система протидії НС в Україні.
5. Рівні надзвичайних ситуацій (НС).
6. Склад єдиної державної системи запобігання і
реагування на надзвичайні ситуації техногенного і
природного характеру (СДС НС).
7. Цивільного захисту на об’єктах підвищеної небезпеки.
8. Обов'язки начальника цивільного захисту об'єкта та
начальника штабу ЦО об’єкта.
9. Використання спеціальних фінансових та матеріальних
резервів під час ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій.
10. Страховий механізм відшкодування збитків від НС.
11. Єдина система державного резерву У країни.
12. Порядок підготовки матеріалів, на підставі яких
надається експертний висновок щодо рівня НС.
Забезпечення фінансування єдиної державної системи
Координація організації торгівлі продуктами харчування і
товарами першочергового вжитку для постраждалого населення.

Критерії контролю та
оцінювання результатів
навчання

Критерій оціньовання.
Виступи на практичних заняттях - 40 б.
Тестові завдання - 12 б.
Самостійні завдання - 38 б.
Залік - 20 б.
Усна відповідь
o вільне володіння матеріалом;
o повнота та логіка викладу;
o чіткість і доведеність формулювань;
o обґрунтованість тверджень;
o посилання на науково-літературні джерела;
o наявність узагальнень, висновків.
Письмова відповідь
o правильність. Чіткість, логічність у викладені відповіді
на запитання;
o комплексне бачення питання (проблеми);

o
o
o

вміння виділити головне;
обрання правильної відповіді;
чіткість позначень і акуратність.

Самостійні завдання
o правильність, чіткість, послідовність та лаконічність
викладу матеріалу;
o врахування наукових позицій, підходів декількох
авторів;
o наявність узагальнення, висновків;
o чіткість позначень, акуратність;
o своєчасність виконання.

Інша інформація про
дисципліну (технічне та
програмне забезпечення
дисципліни тощо)
Рекомендовані джерела
(основна та допоміжна
література), електронні
інформаційні ресурси

Проектор Epson EB-W41 Технология: LCD: 3x0.59" P-Si TFT
Разрешение: WXGA (1280x800) Яркость: 3600 ANSI lm

Рекомендована і допоміжна література
навчальної дисципліни та інші інформаційні
ресурси/A tantárgy kötelező és ajánlott irodalma
Основна
1. Кодекс Цивільного захисту України.
2. Закон України „Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності”.
3. Закон України „Про особливості здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо
фізичних осіб- підприємців та юридичних осіб, які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності”.
4. Закон України „Про об’єкти підвищеної небезпеки”.
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.2012
року № 306 „Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської діяльності та
визначається періодичність здійснення планових заходів
державного нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки”.
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 №
408 „Питання запровадження обмежень на проведення
перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими
органами”.
7. Постанова Кабінету міністрів України від 25 березня
2016 року № 419-р „Про затвердження плану заходів щодо
реалізації Концепції управління ризиками виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
на 2015- 2020 роки”.
Рекомендована.
1. Викова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісєєв
В.Н., Миронець С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш.
Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.-223 с.
2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М.
Основи цивільного захисту: Навч. посібник / Львів, 2010.- 384
с.
3. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І.,
«Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях». Навчальний

посібник. Видавництво НУ «Львівська політехніка». Львів,
2004р.,-136с.
4. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення
і територій від надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та
природна
небезпека".
Т.З."Інженерно-технічні
заходи
цивільного
захисту
(цивільної
оборони)
та
містобудування".Посібник,- К.: КІМ, 2007, 2008.- 636 с.,- 152 с.
5. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник.
Ч.З: Цивільна оборона. - Миколаїв: УДМТУ, 2002.- 155 с.
6. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека:
Навч. посібник - К: Центр учбової літератури. 2008,- 158 с.
Інтернет видання.
1. Офіційне інтернет-представництво Президента України
http://www.president.sov.ua/.
2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .
3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/
4. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com.
5. Міністерство екології та природних ресурсів України
http://www.menr.gov.ua/.

