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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

3

32

58

кредити ЄКТС
(90 годин)

годин контактна робота з викладачем (16
годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

перший

МОВА ВИКЛАДАННЯ

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

залік

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

-

нормативна для всіх спеціальностей

ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Базові знання з БЖД, екології, охорони праці.
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування
надзвичайних ситуацій (НС), методів моніторингу НС, побудови моделей (сценаріїв) їх
розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків, визначення рівня ризику та
обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу,
населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації
наслідків.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Моніторинг та спеціальний аналіз виникнення і розвитку НС
Тема 1.
Тема 2
Тема 3.
Тема 4.

Система цивільного захисту в Україні
Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС
Планування заходів з питань цивільного захисту
Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та
проти вибуховий і протипожежний захист ОГ.

Модуль 2 Прогнозування і планування в системі цивільного захисту.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах
радіоактивного, хімічного і біологічного зараження.
Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків НС
Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи
цивільного захисту
Спеціальна функція у сфері цивільного захисту

ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

володіти понятійно-термінологічним апаратом з цивільного захисту;
знати методи моніторингу НС, побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх
соціально-економічних наслідків;
вміти приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень;
вміти проводити ідентифікацію, дослідження умов виникнення і розвитку НС та
забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження;
вміти обрати і застосовувати методики з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС;
розробляти і впроваджувати превентивні та оперативні (аварійні) заходи цивільного
захисту;
вміти інтерпретувати новітні досягнення в теорії та практиці управління безпекою у НС;

-

запобігати виникненню надзвичайних ситуацій екологічного характеру;
використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, соціальноекономічні, правові, природоохоронні заходи, спрямовані на забезпечення здорових і
безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективні групові навчання, технології ситуативного моделювання, технології
опрацювання дискусійних питань

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на семінарських заняттях – ~ 15 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 20 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Виконання завдань ділової гри – ~ 15 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий
бал за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох
тижнів після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових
не підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає
викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення

Двобальна національна
Рейтингова
шкала/Чотирибальна
бальна шкала
національна шкала
оцінювання
оцінювання

Відмінне виконання лише з
Відмінно
незначною кількістю помилок
Вище середнього рівня з
кількома помилками
Добре
Загалом правильна робота з
певною кількістю помилок
Непогано, але зі значною
кількістю недоліків
Зараховано/Задовільно
Виконання задовольняє
мінімальні критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з Незараховано/Незадовільно
навчальної дисципліни

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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література:

1.

2.
3.

4.
5.

Додаткові
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студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за
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Халмурадов та ін. – К. : "Центр учбової літератури", 2016. – 264 с
Цивільний захист: Конспект лекцій/ За ред. В.Є. Гончарука / В.О. Васійчук,
В.Є. Гончарук, О.С. Дацько, С.І. Качан, О.І. Козій, В.В. Ляхов та ін. — Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 208 с.
Системи оповіщення цивільного захисту: навч. посіб. / П.П. Воробієнко,
С.І.Білоусов. – Одеса: ОНАС ім. О.С. Попова, 2012. – 76 с.
23. Цивільний захист [підручник] / О.І. Запорожець, В.О. Михайлюк, Б.Д.
Халмурадов та ін. – К. : "Центр учбової літератури", 2016. – 264 с.
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2. Управління силами цивільного захисту під час ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій: конспект лекцій / Укладачі: В.О. Собина, І.М.
Неклонський, В.О. Самарін, Д.В. Дяченко. – Х.: НУЦЗ України, 2015. –
166 с.
3. Ядерна зброя (медичні аспекти) навч. посіб. / В.Ф. Торбін, В.В.
Вороненко та ін. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – 192.
4. Закон України "Кодекс цивільного захисту України" від 02.10.2012 №
5403- VI (в редакції від 12.05.2017).
5. Закон України "Про правовий режим надзвичайного стану" від
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6. Закону України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 №
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7. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку
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1.Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україніу
2014 році [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dsns.gov.ua
2. Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2015
рік [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.dsns.gov.ua
3.Офіційне інтернет-представництво Президента України
http://www.president.gov.ua/.
4. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua .
5. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.
4.Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при
Раді національної безпеки i оборони України
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm.
5. http://www.social.org.ua
Офіційний сайт Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України.
6. http://www.iacis.ru Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи
государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

