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1. Анотація дисципліни 

Засвоєння навчальної дисципліни «Цивільний захист» полягає у підготовці 

майбутніх фахівців освітніх, педагогічних наук до розв’язання гуманітарних проблем 

безпеки та захисту населення, зокрема здобувачів освіти, та об’єктів освіти від 

надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та  воєнного характеру 

згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. 

 

 

2. Мета і завдання дисципліни 

Мета курсу полягає в тому, щоби сформувати у студентів здатності вирішувати 

складні проблеми та приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ) з 

урахуванням особливостей майбутньої професійної педагогічної діяльності випускників 

задля збереження життя та здоров`я учасників освітнього процесу. 

Завданнями, які вирішуються, є: 

Основні завдання підготовки полягають в тому, щоби забезпечити засвоєння студентами 

інформації щодо надзвичайних ситуацій, моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику 

та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення надзвичайних ситуацій, 

захисту учасників освітнього процесу, населення, матеріальних та культурних цінностей в 

умовах надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. 

 

3. Пререквізити 

Навчальна дисципліна вивчається після дисциплін: «Законодавство в галузі», «Психологія 

вищої освіти», «Комунікативні процеси у навчанні». 

 

4. Постреквізити 

Навчальна дисципліна передує вивченню таких освітніх компонент: педагогіка 

вищої освіти, андрагогіка з основами акмеології, виробнича і навчальна практика. 

 

5. Результати навчання 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу (З1) 

ЗК3 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (З3) 

ЗК5 Здатність до адаптації та діяльності у новій ситуації (З5) 

ЗК7 Здатність до міжособистісної взаємодії (З7) 

ЗК8 Здатність діяти соціально відповідально і свідомо (З8) 
Фахові (спеціальні) 

компетентності 

СК11 Здатність чинити активний перетворювальний вплив на 

студента, учня на основі суб’єкт-суб’єктного та 

студентоорієнтованого підходів (Ф11) 

Програмні 

результати 

навчання 

РН10. Приймати ефективні, відповідальні рішення з питань 

управління у сфері освіти/педагогіки, зокрема в нових або 

незнайомих середовищах, за наявності надлишкової та/або неповної 

чи обмеженої інформації (Р10) 
 

6. Опис навчальної дисципліни  

 

 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

Кількість кредитів/годин 3/90 3/90 

Усього годин аудиторної роботи 30 14 



в т.ч.:   

лекційні заняття, год. 12 6 

 практичні заняття, год. 18 8 

  лабораторні заняття, год. - - 

семінарські заняття, год. - - 

Усього годин самостійної роботи 60 76 

Вид контролю залік залік 

 

7. Дидактична карта дисципліни 

Назви розділів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

заочна форма здобуття 

освіти(ЗФЗО) 

 

Ус

ьо

го 

у тому числі Ус

ьог

о 

у тому числі 

ле

кц

ії. 

пр. лаб. інд. с. р. лек

ції. 

пр. лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ПІДГОТОВКА 

Тема 1. 

Національна 

безпека, оборона 

та цивільний 

захист – основні 

пріоритети  

державної 

політики України 

в сучасних умовах 

11 2 2 - - 7 11 2 - - - 9 

Тема 2. 

Надзвичайні 

ситуації мирного 

та воєнного  часу 

11 2 2 - - 7 11 2 - - - 9 

Тема 3. 

Моніторинг НС 

техногенного та 

природного 

характеру 

11 2 2 - - 7 11 - - - - 11 

Тема 4. 

Прогнозування 

обстановки та 

оцінка соціально-

економічних 

наслідків НС 

12 2 2 - - 8 12 - 2 - - 10 

Тема 5. Захист 

населення і 

територій від 

надзвичайних 

ситуацій 

11 2 2 - - 7 11 - 2 - - 9 

 

 

Разом за розділом 

 

56 10 10 - - 36 56 4 4 - - 48 

Розділ 2. ПРОФІЛЬНА ПІДГОТОВКА 

Тема 6. 11 - 2 - - 9 11 - - - - 11 



Індивідуальні 

засоби захисту 

населення 

Тема 7. 

Цивільний захист 

у закладах освіти 

11 2 2 - - 7 11 2 2 - - 7 

Тема 8. 

Особливості 

забезпечення 

освітнього 

процесу в умовах 

воєнного стану 

12 - 4 - - 8 12 - 2 - - 10 

Разом за розділом 34 2 8 - - 24 34 2 4 - - 28 

Усього годин 90 12 18 - - 60 90 6 8 - - 76 

 

8. Рекомендована література 

Основна 
1. Конституція України : офіц. текст. Київ : КМ, 2015. 98 с. 

2. Кодекс Цивільного Захисту України: Закон України від 02.10.2012 р. № 5403-

VI. Відомості Верховної Ради. 2013, № 34-35, ст.458. 

3. Організація заходів цивільного захисту: методичний посібник. Тернопіль: 

Видавець ФОП Андріїшин В. П.: Тернопіль, 2016. 568 с. 

4. Про метрологію та метрологічну діяльність:  Закон України від 05.06.2014 р. 

№1314-VII. Дата оновлення 03.12.2020 URL: https://zakon.                                     

rada.gov.ua/laws/show/1314-18 (дата звернення 18.05.2022). 

5. Про об'єкти підвищеної небезпеки: Закон України  від 18 січня 2001 року № 

2245-III. Дата оновлення 09.04.2014 URL: https://zakon.              rada.gov.ua/laws/show/2245-14 

(дата звернення 18.05.2022). 

6. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України  від 06.03.2000 р. № 

1550-III. Дата оновлення 30.03.2021 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1550-14 (дата 

звернення18.05.2022).  

7. Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання: Закон України від 

14.01.1998 р. № 15/98-ВР. Дата оновлення 18.09.2019 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15/98-вр (дата звернення 18.05.2022). 

8. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06. 2018 р. № 2469-

VIII.   Дата оновлення   16.07.2021   URL: https://zakon.rada. gov.ua/ laws/show/2469-19(дата 

звернення18.05.2022). 

9. Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів 

управління та сил цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06. 2013 

р. № 443. Дата оновлення 04.12.2020 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/443-2013-п 

(дата звернення18.05.2022). 

10. Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 №444. Дата 

оновлення 01.09.2020 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-п (дата звернення 

18.05.2022). 

11. Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №733. Дата оновлення 17.03.2021 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-п (дата звернення18.05.2022). 

12. Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру за їх рівнями: Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 

№ 368. Дата оновлення 29.05.2013 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/368-2004-п (дата 

звернення 18.05.2022). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/15/98-вр


13. Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 №956. Дата оновлення 12.01.2016 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2002-п (дата звернення18.05.2022).  

14. Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного 

захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 р. № 616. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/616-2013-п (дата звернення18.05.2022). 

15. Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань 

цивільного захисту: Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 787. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/787-2013-п (дата звернення 18.05.2022). 

16. Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або 

виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру: Постанова 

Кабінету Міністрів України від 30.11. 2013 р. № 841. Дата оновлення 15.08.2020 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/841-2013-п (дата звернення 18.05.2022). 

17. Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 30.09. 2015 р. № 775. Дата оновлення 06.05.2021 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775-2015-п (дата звернення 18.05.2022). 

18. Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного і природного характеру: Постанова Кабінету Міністрів України від 

15.02. 2002 р. № 175. Дата оновлення 04.06.2003 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/175-

2002-п (дата звернення 18.05.2022). 

19. Шудренко  І. В.  Цивільний  захист :  навч.  посіб.   Житомир : ЖНАУ, 2014. 

248 с. URL : http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3473/1/Tsyvilnyi_zakhyst.pdf (дата 

звернення 18.05.2022). 

20. Цивільний захист: навч. посіб. / Зеркалов Д.В., Міхеєв Ю. В., Праховник Н.А., 

Землянська О. В. Київ: Основа, 2014. 234 с. URL : https://docplayer.net/72957230-Privatniy-

vishchiy-navchalniy-zaklad-mizhnarodniy-universitet-finansiv-d-v-zerkalov-yu-v-miheiev-n-a-

prahovnik-o-v-zemlyanska-civilniy-zahist.html (дата звернення 18.05.2022) 

21. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного 

захисту: навч. посіб. Львів, 2010. 384 с. URL : http://opcb.kpi.ua/wp-

content/uploads/2014/09/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-

%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%

BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%92.%D0%9E.-

%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA-

%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD.pdf (дата звернення 18.05.2022) 

22. Березуцький В.В., Васьковець Л.А., Вершиніна Н.П. та ін. Безпека 

життєдіяльності: Навчальний посібник / За ред.. проф. В.В. Березуцького. Х.: Факт, 2005. 348 

с. URL : http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/2434/1/bgd%281%29.pdf (дата 

звернення 18.05.2022) 

 

Допоміжна 

1. Міговіч Г.Г.  Довідник з цивільної оборони: навч. посіб. Київ: ЗАТ Українська 

технологічна група, 2000. 348 с. URL : http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/935/935.pdf (дата 

звернення 18.05.2022) 

2. Організація заходів цивільного захисту: навч.посіб. / Крук С.І. та ін.; 

Тернопіль: ФОП Андріїшин В.П., 2016. 568 с. URL : https://www.academia.edu/37487911 (дата 

звернення 18.05.2022) 

 

 

Довідкова 

1. Правовий путівник для освітян: практичний посібник із підвищення  

http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/3473/1/Tsyvilnyi_zakhyst.pdf
https://docplayer.net/72957230-Privatniy-vishchiy-navchalniy-zaklad-mizhnarodniy-universitet-finansiv-d-v-zerkalov-yu-v-miheiev-n-a-prahovnik-o-v-zemlyanska-civilniy-zahist.html
https://docplayer.net/72957230-Privatniy-vishchiy-navchalniy-zaklad-mizhnarodniy-universitet-finansiv-d-v-zerkalov-yu-v-miheiev-n-a-prahovnik-o-v-zemlyanska-civilniy-zahist.html
https://docplayer.net/72957230-Privatniy-vishchiy-navchalniy-zaklad-mizhnarodniy-universitet-finansiv-d-v-zerkalov-yu-v-miheiev-n-a-prahovnik-o-v-zemlyanska-civilniy-zahist.html
http://opcb.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92.%D0%9E.-%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD.pdf
http://opcb.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92.%D0%9E.-%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD.pdf
http://opcb.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92.%D0%9E.-%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD.pdf
http://opcb.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%86%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%92.%D0%9E.-%D0%92%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA-%D1%82%D0%B0-%D1%96%D0%BD.pdf
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