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1. Загальна інформація про курс 

 

Назва курсу Цивільний захист 

Мова викладання українська 

Викладачі Чорна Оксана Григорівна 

Пташнік Леонід Іванович 

Профайл викладачів http://mvf.kpnu.edu.ua/sklad-kafedry/ 

Е-mail chornaoksana@kpnu.edu.ua 

Сторінка курсу в MOODL https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1470 

Консультації Четвер, 1600-1700, ауд.47 

 

2. Анотація до курсу 
Вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Цивільний захист» здійснюється 

відповідно до освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Охорона праці, технічна 

творчість)» підготовки бакалаврів за спеціальністю  015 Професійна освіта (Охорона праці). 

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки, компонент дисциплін 

вільного вибору студента. Предметом вивчення навчальної дисципліни є управління 

безпекою людини умовах надзвичайних ситуацій. На підставі цього розробляють засоби і 

способи захисту людей, територій, середовища. Програма навчальної дисципліни містить 

один змістовий модуль. 

3. Мета та цілі курсу 
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності до вирішення 

професійних завдань інноваційного характеру, пов’язаних з обґрунтуванням, плануванням та 

реалізацією превентивних та екстрених (аварійних) заходів цивільного захисту з 

урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності здобувачів освіти, а також 

досягнень науково-технічного прогресу. 
Завдання вивчення дисципліни передбачає засвоєння студентами знань і вмінь з 

прогнозування надзвичайних ситуацій, побудови моделей їхнього розвитку, визначення 

рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення надзвичайних 

ситуацій, захист працівників, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах 

надзвичайної ситуації шляхом локалізації та ліквідації їхніх наслідків.  

 

Основні підходи до вивчення дисципліни 
Вивчення дисципліни ґрунтується на партнерській співпраці викладачів і студентів, 

особистісно орієнтованому підході до освіти, принципі систематичності та послідовності в освіті, 

http://mvf.kpnu.edu.ua/sklad-kafedry/
https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1470


аналітико-синтетичній професійно спрямованій діяльності студента. 

4. Формат курсу 
Комбіноване навчання (очний курс з елементами дистанційного навчання). 

5. Результати навчання 

Програмні компетентності навчання:  

Здатність здійснювати правове забезпечення професійної діяльності в сфері цивільного 

захисту населення, убезпечення життєдіяльності людини, охорони довкілля, контролю за 

виробничою діяльністю. 

Здатність засвоювати теоретичні основи і практично використовувати методи запобігання 

виникненню небезпечних ситуацій, нейтралізації їх наслідків, організації професійної діяльності 

в надзвичайних умовах. 

Здатність до проектування та моделювання предметного середовища. 

Здатність використовувати загально-професійні та спеціалізовано-професійні знання в 

галузі здоров’язбереження та безпеки життєдіяльності. 

Очікувані результати навчання з дисципліни  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: функції та структуру системи цивільного захисту населення та територій; 

термінологію; основні поняття; які використовуються в процесі підготовки і впровадження 

управлінських рішень в умовах надзвичайних ситуацій; особливості запобігання; методику 

прогнозування виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій та специфіку управління при їх 

ліквідації. 

уміти: приймати рішення та здійснювати управління державними структурами в галузі 

цивільного захисту населення та територій; забезпечувати охорону життя і здоров’я 

здобувачів освіти у навчально-виховному процесі та позаурочній діяльності.  

 

6. Обсяг і ознаки курсу 

 
 
Найменування показників 

Характеристика навчальної дисципліни 
денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Рік навчання 1  

Семестр вивчення 1  

Кількість кредитів ЄКТС 4  

Загальний обсяг годин 120  

Кількість годин навчальних занять 40  

Лекційні заняття 20  

Практичні заняття 20  

Семінарські заняття -  

Лабораторні заняття -  

Самостійна та індивідуальна робота 80  

Форма підсумкового контролю Залік  

 

7. Пререквізити курсу 
Навчальна програма дисципліни передбачає вивчення 12 тем, з яких 9 висвітлюються 

у процесі лекційних занять та практичних занять, 4 тільки у процесі практичних занять. 



Найбільшою мірою дисципліна «Цивільний захист» спирається на теоретичні знання і 

практичні навички, сформовані при вивченні нормативних дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки: «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці». 

 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім 

загальновживаних програм і операційних систем. При цьому використовуються таблиці, 

схеми для наочного сприйняття матеріалу. 

 

9. Політики курсу 
Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають письмову навчально-дослідну 

роботу у вигляді реферату.  

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел списування, втручання в роботу інших студентів становлять, 

але не обмежують приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції, лабораторні  і 

практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів 

виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде надана 

викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

10. Схема курсу 

 

Назви змістових 
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Тема 1. Моніторинг 

небезпек, що можуть 

спричинити НС. 

 2   4      

Тема 2. Планування з 

питань цивільного 

захисту. Методика 

підготовки і проведення 

занять, розробка плану-

конспекту для проведення 

занять з ЦЗ 

 2 2  4      

Тема 3. Оцінка 

інженерної обстановки 

наслідків НС. 

 2 4  4      

Тема 4. Забезпечення  2 2  4      



заходів і дій в межах 

єдиної системи 

цивільного захисту. 

Тема 5. . Оцінка 

соціально-економічних 

наслідків НС. 

 2   8      

Тема 6. Нормативно-

правові документи у сфері 

цивільного захисту.  

 2   8      

Тема 7. Прогнозування 

обстановки та планування 

заходів захисту в зонах 

радіоактивного, хімічного 

і біологічного зараження 

 2 4  8      

Тема 8. Захисні споруди 

цивільного захисту. 

Засоби індивідуального 

захисту. 

 2 2  8      

Тема 9. Основи 

організації проведення 

заходів щодо надання 

допомоги потерпілим та 

життєзабезпечення 

населення в НС 

 2 2  8      

Тема 10 Забезпечення 

заходів і дій в межах 

єдиної системи 

цивільного захисту.  

22  2 2 8      

Тема 11. Поняття 

державного резерву, його  
  2  8      

Тема 12. Концепція 

організації надання 

медичної допомоги 

населенню за умов НС. 

  2  8      

Усього годин  18 22  80      

 

Рекомендовані джерела: 

Основна  

1. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс) : Навч. посібник / 

П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик, У. І. Недільська. – 

Кам'янець-Подільський: ТОВ : «Друк-Сервіс», 2014. – 208 с. 

2. Безпека життєдіяльності та цивільний захист і методика їх навчання : Навч. посібник 

/ П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик, О. Г. Чорна, У. І. 

Недільська. – Кам'янець-Подільський: ТОВ : «Друк-Сервіс», 2013. – 244 с. 

3. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи) : Навч. посібник / П. С. Атаманчук, В. 

В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 276 с. 

4. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.– К: Знання-Прес, 

2007.– 487 с. 

5. Плахтій П.Д., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Баран Г.М., Олійник О.І. Безпека 

життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: Навчально-методичний  посібник   для   



підготовки   майбутнього    учителя. - Кам'янець-Подільський: Друк ПП Буйницький О.А 

(студія «РУТА»), 2006. - 144 с. 

 

Додаткова література 
1. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець С.М., 

Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.– 

223 с. 

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.3."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.3: 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.  

7. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері 

цивільного захисту" За наук.ред. Бикової О.В.-К., 2008. -286с.  

8. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За 

наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.  

9. Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ 

За ред.. проф.. М.О. Біляковича.– К.: Арістей, 2007.– 386 с. 

 
Рекомендовані джерела інформації 

1. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/. 

2. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/. 

3. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території  

http://www.scgis.ru/russian/. 

4. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру 

http://chronicl.chat.ru/. 

5. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді 

національної безпеки i оборони України  http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm. 

6. http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти 

України (НАУ)». 

7. https://km.nmc.dsns.gov.ua - Навчально-методичний центр цивільного захисту та бжд 

у Хмельницькій області.  

 

11. Система оцінювання та вимоги 
Оцінювання. Поточне оцінювання здійснюється на підставі якісного аналізу 

теоретичних знань  здобувача вищої освіти, виконання студентом практичних завдань та 

самостійної роботи. Враховується рівень сформованості програмних компетенцій навчання.  

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента (рівень теоретичних 

знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів) під час проведення 

аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час відпрацювання 

пропущених занять чи за бажання підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на 

занятті. Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на практичних заняттях, 

захисту лабораторних досліджень, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального 

http://www.mns.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://chronicl.chat.ru/
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm
https://km.nmc.dsns.gov.ua/
https://km.nmc.dsns.gov.ua/


матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом.  

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю: 

- виступ з основного питання; 

- усна доповідь; 

- доповнення, запитання до того, хто відповідає,рецензія на виступ; 

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. 

- аналіз джерельної та монографічної літератури; 

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо); 

- самостійне опрацювання тем; 

- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів; 

- систематичність роботи на практичних заняттях, активність під час обговорення питань; 

- захист лабораторних досліджень. 

Критеріями оцінки є: 

Усні відповіді: 

− Повнота розкриття питання; 

− Логіка викладання, культура мови; 

− емоційність та переконаність; 

− використання основної та додаткової літератури; 

− аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

виконання письмових завдань: 

− повнота розкриття питання; 

− цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; 

− охайність оформлення письмової роботи. 

 

Кількісне оцінювання результатів навчання 

 

Поточний і модульний контроль (100 балів) 

Змістовий модуль 1  Сума 

Поточний контроль МКР Самостійна робота 
100 

балів 40 балів 40 балів 20 балів 

 

Навчальна дисципліна «Цивільний захист» складається з одного модуля. У ході якого 

студенти мають змогу сумарно отримати від 60 до 100 балів. Нарахування вказаних балів 

відбувається таким чином: 

За результатами практичних занять студент може отримати від 24 до 40 балів. Самостійна 

робота: 20 балів. За написання МКР в студент може отримати від 24 до 40 балів. Максимальна 

кількість балів, яку може отримати студент за змістовий модуль складає 100 балів. 

Виконання кожного з вище зазначених видів діяльності, яке оцінюється викладачем 

нижче ніж на 60% від максимального балу вважається не задовільним та  не зараховується. 

Такий не задовільно оцінений вид діяльності не може перекриватися балами отриманими за 

інші завдання (хоча й сумарна кількість дозволятиме отримати студенту позитивну оцінку). 

Тому сумарна рейтингова оцінка з навчальної дисципліни,  яку студент може отримати 

коливатися в межах від 60 до 100 балів. 

 

Таблиця відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
Рейтингова 

оцінка з 
кредитного 

модуля 

Оцінка за шкалою 
ЕСТS 

Рекомендовані 
системою ЕСТS 

статистичні 
значення (у %) 

Екзаменаційна 
оцінка за 

національною 
шкалою 

Національна 
залікова 
оцінка 

90-100 і 

більше 

А (відмінно) 10 відмінно  

 



82-89 В (дуже добре) 25 добре зараховано 

75-81 С (добре) 30 

67-74 D (задовільно) 25 задовільно 

60-66 Е (достатньо) 10 

35-59 FX (незадовільно з 
можливістю 

повторного складання) 

  

 

 

незадовільно 

 

 

не 

зараховано 

 

 

34 і менше F (незадовільно з обо-
в’язковим проведенням 

додаткової роботи 
щодо вивчення 

навчального матеріалу 
кредитного модуля) 

 

 

 
Вивчення дисципліни передбачає академічну доброчесність студента, вміння 

бути самостійним, незалежним, креативним при виконанні самостійних завдань. 


