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Обсяг дисципліни: 3 кредити ECTS 90  годин. 

Лекцій: 16 годин. 

Лабораторних занять: 0 годин. 

Практичних занять: 16 годин. 

Форма контролю: залік. 

Термін викладання для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: 7 

семестр. 

Мова викладання: українська.  

Мета - теоретична та практична підготовка фахівців для служб 

охорони праці підприємств, установ, об'єднань, галузей та органів державної 

виконавчої влади із усебічного забезпечення питань захисту у надзвичайних 

ситуаціях, а саме, формування знань та умінь щодо запобігання виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного походження і запровадження заходів 

щодо зменшення збитків та витрат у разі аварій, катастроф, вибухів, великих 

пожеж та стихійного лиха.  

                Компетентності:  

               ЗК-2: Здатність приймати оперативні, обґрунтовані рішення 

відповідно до обстановки, що склалася; 

               ПК-2:  Здатність  ідентифікувати небезпеки,  оцінювати джерела й види 

небезпек, описувати їхню класифікацію; 

                  ПК-3:  Здатність  аналізувати й оцінювати потенційну небезпеку 

об'єктів господарювання (технологічних процесів і обладнання) для людини й 

навколишнього середовища; 

                  ПК-5: Здатність аналізувати організацію діяльності служби цивільного 

захисту і служби охорони праці підприємства; 

                  ПК-8:    Здатність обґрунтовано обирати засоби та системи захисту 

людини і довкілля від небезпек; 

                  ПК-9:    Здатність оцінювати небезпеки різного характеру при 

експлуатації об’єктів та у разі виникнення надзвичайних ситуацій; 



                ПК-10:  Здатність обґрунтовувати  нормативні  та  організаційні  заходи 

(пропозиції, рекомендації) з підвищення рівня безпеки об'єктів, поліпшення  

протиаварійного  стану  об’єктів і територій та усунення виявлених порушень 

вимог щодо дотримання техногенної, пожежної безпеки, промислової 

санітарії та охорони праці; 

                ПКс-2:   Здатність аналізувати основні процеси, що мають місце 

при дії вражаючих чинників на поведінку матеріалів для визначення засобів 

захисту працюючих; 

               ПКс-5:    Вміння встановити клас небезпеки речовин, категорії та 

групи небезпечних речовин, нормативи порогових мас індивідуальних 

небезпечних речовин, категорій та груп  цих речовин для визначення ступеня 

небезпеки потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної 

небезпеки. 

              Результати навчання:  

              РНc-16:   Обирати та обґрунтовувати способи й засоби 

попередження та локалізації аварії на об’єктах; 

              РНc-18:   Аналізувати й обґрунтовувати організаційно-технічні 

заходи щодо пожежної та техногенної  безпеки,  охорони праці на 

підприємствах, в організаціях, установах  та на небезпечних територіях; 

              РНc-19:   Аналізувати та оцінювати інженерно-технічні заходи щодо 

зниження рівня ризику виникнення аварій та аварійних ситуацій; 

              РНc-20:    Аналізувати стан систем захисту об'єктів та оцінювати їх 

готовність до роботи у надзвичайних ситуаціях. 

              Теми що розглядаються:  

Тема 1: Нормативно-правова база у  сфері  захисту  населення  і  територій  

у надзвичайних ситуаціях. Класифікація надзвичайних ситуацій. Моніторинг 

небезпек. 

Тема 2: Єдина державна система цивільного захисту та її складові. 

Забезпечення заходів і дій в межах Єдиної державної системи цивільного 

захисту (ЄДС ЦЗ) та її складові. 



Тема 3: Забезпечення техногенної та пожежної безпеки. 

Тема 4: Державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної 

безпеки. 

Тема 5: Захист населення у надзвичайних ситуаціях Оцінка та прогнозування 

обстановки, планування заходів захисту в зонах радіоактивного і хімічного 

зараження. 

Тема 6: Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків 

НС. 

Тема 7: Стійкість роботи ОГ у надзвичайних ситуаціях. 

Тема 8: Дії населення у надзвичайних ситуаціях. 

Форма та методи навчання: Метод навчання  – досить складне, 

багато якісне та багатовимірне педагогічне явище, в якому знаходять 

відображення об’єктивні закономірності, принципи, цілі, зміст та форми 

навчання. Цей зв’язок з іншими дидактичними категоріями взаємозворотній: 

принципи, цілі, зміст та форми навчання визначають метод, але вони не 

можуть бути реалізовані без нього та без урахування можливостей їх 

практичної реалізації. Науковці поділяють методи навчання на словесні 

(розповідь-пояснення, бесіда, лекція), наочні (ілюстрація, демонстрація) та 

практичні (досліди, вправи, лабораторні роботи, практичні заняття, реферати 

тощо). При вивченні дисципліни використовується метод подання матеріалу 

лекцій у вигляді розповідь-пояснення та бесіда. Під час бесіди відбувається 

обговорення між усіма присутніми дискусійних та проблемних тверджень 

лекції. Цьому передує монолог викладача, тобто, розповідь-пояснення, в 

якому він вводить слухачів у тему лекції, розкриває питання лекції та вказує 

проблемні моменти питань лекції, які слід далі дискутувати. Також важливим 

елементом подання лекційного матеріалу є  наочний метод, іншими словами, 

пояснювально-ілюстративний метод. Студенти, що навчаються, одержують 

знання на лекції через екранну допомогу у "готовому" вигляді. Сприймаючи 

та осмислюючи факти, оцінки, висновки, студенти залишаються у рамках 



репродуктивного (відтворюючого) мислення. У ВНЗ даний метод знаходить 

найширше застосування для передачі великого масиву інформації. Це 

дозволяє студентам застосовувати усі форми освоєння матеріалу, що 

підвищує ефективність роботи аудиторії. Окрім цього, лектор має 

можливість застосовувати Інтернет сайти для ілюстрації лекційного 

матеріалу. 

Методи контролю: Поточний контроль реалізується у формі 

оцінювання виступів на практичних заняттях із доповідями за лекційним 

матеріалом курсу, оцінкою розрахункових завдань практичних робіт, 

оцінкою індивідуального завдання (реферат) та оцінкою підсумкової 

контрольної роботи за лекційним матеріалом курсу.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час 

самостійної роботи студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом проведення підсумкової контрольної 

роботи за змістовними модулями № 1 та № 2; 

- з практичних та індивідуальних занять – за допомогою перевірки 

виконаних завдань, доповідей та реферату за обраною темою. 

Семестровий контроль (підсумкова контрольна робота) проводиться у 

формі заліку (з оцінкою) відповідно до навчального плану в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, 

встановлені навчальним планом. 

Семестровий контроль може проводитися в усній формі або у письмовій, 

а також шляхом тестування із використанням технічних засобів (Інтернету). 

Можливе поєднання різних форм контролю. 

Результати поточного контролю (поточна успішність) та семестрового 

контролю (підсумкова контрольна робота) враховуються як інформація для 

виставлення оцінки з даної дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового заліку (підсумкової 

контрольної роботи) із навчальної дисципліни за умови повного 



відпрацювання усіх практичних занять та виконання індивідуального 

завдання, передбачених навчальною програмою з дисципліни. 

 

          Розподіл балів, які отримують студенти: 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується 

індивідуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та 

структури курсу. Поточна сума балів, що може накопичити студент за 

семестр може досягати, як максимального балу так і меншого з виділенням 

балів на іспит чи залік. 

Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Сума 

Т1 

(Т1) 

Т2 

(Т2) 

Т3 

(Т3) 

  Т1 

(Т4) 

Т2 

(Т5) 

Т3 

(Т6) 

Т4 

(Т7) 

Т5 

(Т8) 

  

100 

11 17 18   10 9 13 11 11   

 

 

Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЕСТS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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господарських, культурних та побутових потреб. Від 25.03.2009. 

4 Постанова КМУ №841 “Про затвердження Порядку проведення 

евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру” від 30.10.2013. 

5 Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” ВРУ №2245–
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“Цивільний захист” для студентів усіх спеціальностей та форм 

навчання з курсу “Цивільний захист” для студентів усіх 

спеціальностей та форм навчання. / Уклад. Г. Ю. Бахарєва, О. В. 

Толстоусова, Н. О. Букатенко, І. В. Гуренко– Х.: НТУ “ХПІ”, 2015. – 

12 с. http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/study/; 
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“Методика оцінки радіаційної обстановки при використанні ядерної 



зброї та аваріях на АЕС” з курсу “Цивільний захист” для студентів 

усіх спеціальностей та форм навчання. / Уклад. Г. Ю. Бахарєва, О. В. 

Толстоусова, І. В. Гуренко, Н. О. Букатенко – Х.: НТУ “ХПІ», 2015. – 
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“Оцінка хімічної обстановки” з курсу “Цивільний захист” для 

студентів усіх форм навчання, усіх факультетів, усіх спеціальностей 

/ Уклад. Г. Ю. Бахарєва, Є. О. Семенов, Д. Л. Донський – Х.: НТУ 
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

 

Таблиця 3. – Перелік дисциплін  

Вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї 

дисципліни безпосередньо 

спираються: 

Безпека експлуатації будівель та 

споруд 

Потенційно небезпечні виробничі 

технології та їх ідентифікація 

Пожежна безпека виробництв  

Безпека виробничих процесів та 

устаткування 

Медицина надзвичайних ситуацій 

 

 

 

Провідний лектор: доцент, доцент Бахарєва Г. Ю.           _____                              
(посада, звання, ПІБ)    (підпис) 


