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Робоча програма навчальної дисципліни «Система забезпечення захисту 

населення і територій у надзвичайних ситуаціях» для бакалаврів спеціальності 

263 «Цивільна безпека» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. 

ОПЦБ – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 14 с. 

Розробник – Столбченко О.В. 

Робоча програма регламентує: 

–мету дисципліни; 

–дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

–базові дисципліни; 

–обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

–програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

–алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

–інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

–рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 263 Цивільна 

безпека (протокол № 3 від 01.07.2019). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 263 «Цивільна безпека» здійснено 

розподіл програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами 

освітнього процесу. Зокрема, до дисципліни Ф6 «Система забезпечення 

захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях» » віднесено 

такі результати навчання: 

РН15 Пояснювати номенклатуру, класифікацію та параметри уражальних 

чинників джерел техногенних і природних надзвичайних ситуацій та 

результати їх впливів.   

РН16 Обирати оптимальні способи та застосовувати засоби захисту від 

впливу негативних чинників хімічного, біологічного і радіаційного 

походження 

РН21 Аналізувати і обґрунтовувати інженерно-технічні та організаційні 

заходи щодо цивільного захисту, техногенної та промислової безпеки 

на об'єктах та територіях. 

РН23 Застосовувати заходи цивільного захисту: з інформування та 

оповіщення населення; стосовно укриття населення у захисних 

спорудах цивільного захисту; щодо евакуації населення із зони 

надзвичайної ситуації та життєзабезпечення евакуйованого населення в 

місцях їх безпечного розміщення. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Система забезпечення 

захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях» є формування у 

студентів знань і вмінь прогнозувати і моделювати розвиток аварій та 

техногенних надзвичайних ситуацій, встановлювати їхні класифікаційні ознаки 

та визначати методи протидії їхнім чинникам, забезпечувати заходи захисту як 

персоналу, так і матеріальних цінностей, організовувати рятувальні та інші 

невідкладні роботи. 

Реалізація мети вимагає трансформації загальних результатів навчання в 

професійні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ПРОФЕСІЙНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ПРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Шифр ДРН Зміст 

PH15 РН.15-2.1 Пояснювати номенклатуру, класифікацію та параметри уражальних 

чинників джерел техногенних і природних надзвичайних ситуацій та 

результати їх впливів.   

РH16 РН.16-2.1 Обирати оптимальні способи та застосовувати засоби захисту від впливу 

негативних чинників хімічного, біологічного і радіаційного походження 

PH21 РН.21-2.1 Аналізувати і обґрунтовувати інженерно-технічні заходи щодо цивільного 

захисту, техногенної та промислової безпеки на об'єктах та територіях. 

РН.21-2.2 Аналізувати і обґрунтовувати організаційні заходи щодо цивільного 
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захисту, техногенної та промислової безпеки на об'єктах та територіях. 

BH23 РН.23-2.1 Застосовувати заходи цивільного захисту: з інформування та оповіщення 

населення; стосовно укриття населення у захисних спорудах цивільного 

захисту; щодо евакуації населення із зони надзвичайної ситуації та 

життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях їх безпечного 

розміщення. 

 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ  

Назва дисципліни Здобуті результати навчання 

Б4 Безпека життєдіяльності 

Б7 Основи охорони праці 

Пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних 

чинників, що виникають у разі небезпечної події; застосовувати 

теорії захисту населення, території та навколишнього 

природного середовища від уражальних чинників джерел 

надзвичайних ситуацій, необхідні для здійснення професійної 

діяльності знання математичних та природничих наук 

Б8 Цивільний захист Пояснювати номенклатуру, класифікацію та параметри 

уражальних чинників джерел техногенних і природних 

надзвичайних ситуацій та результати їх впливів 

 

4.ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д
и
н
и

 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 80 24 56 - - 6 64 

практичні 40 15 25 - - 2 18 

лабораторні - - - - - - - 

семінари - - - - - - - 

РАЗОМ 120 39 81 - - 8 82 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 80 

РН.15-2.1 1 . Причини виникнення та класифікація надзвичайних 

ситуацій. 

9 

1.1 Надзвичайні ситуації, причини виникнення. 

1.2. Складові системи моніторингу НС. 

1.3. Класифікація надзвичайних ситуацій. 

1.4. Найменування та визначення основних показників 

уражаючих чинників та джерел НС 

РН.15-2.1 

РН.16-2.1 

2. Єдина державна система цивільного захисту. 9 

2.1 Система, завдання та загальні принципи організації ЦЗ 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

України та об’єкта господарювання. 

2.2. Створення і діяльність Єдиної державної системи цивільного 

захисту (ЄДС) та її підсистем. 

2.3. Режими діяльності ЄДС. 

2.4 Фінансування та матеріальне забезпечення заходів ЄДС 

2.5 Функціональні заходи у сфері державного регулювання та 

контролю ЄДС. Основні принципи забезпечення техногенної 

безпеки. 

РН.16-2.1 3. Небезпеки радіаційного походження та їх вплив на людину 

і навколишнє середовище.  

9 

3.1 Джерела техногенної та природної радіоактивності. 

Класифікація аварій. Основні типи ядерних реакторів.. 

3.2 Причини та наслідки аварій на радіаційно небезпечних 

об’єктах (РНО). 

3.3 Утворення зон радіоактивного забруднення та їх 

характеристика. Закон спаду рівнів радіації. 

3.4 Вплив радіації на людину та навколишнє середовище. 

Ступені променевої хвороби. 

3.5 Прогнозування і оцінка радіаційної обстановки при аварії на 

РНО.  

РН.16-2.1 4. Небезпеки хімічного походження їх вплив на людину і 

середовище. 

9 

4.1 Хімічно небезпечні об'єкти. Сильнодіючі отруйні речовини 

(СДОР) та їх класифікація. 

4.2 Класифікація об'єктів господарювання і адміністративно 

територіальних одиниць (АТО) за хімічною небезпекою.. 

4.3. Причини та наслідки аварій на хімічно небезпечних 

об’єктах. Системи моніторингу і хімічного захисту працівників 

об’єкту і територій. 

4.4. Прогнозування і оцінка надзвичайної ситуації хімічного 

походження. 

РН.16-2.1 

 
5. Біологічні небезпеки та методи протидії їх наслідкам. 10 

5.1. Небезпеки біологічного походження. Біологічно небезпечні 

речовини (БНР) та їх характеристика. Вплив БНР на організм 

людини та утворення карантинних зон.. 

5.2 Поняття карантину та обсервації. Епідемії, епізоотії та 

епіфітотії. Система моніторингу і методи біологічного захисту 

людей і територій.. 

РН.21-2.1 

РН.21-2.2 

 

6. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та 

їх наслідків. 

10 

6.1 Основні завдання, принципи і заходи захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій і застосування засобів 

ураження. 

6.2 Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних 

ситуацій. Інформування у сфері цивільного захисту. 

6.3 Укриття населення у захисних спорудах цивільного захисту.. 

6.4 Медичний, психологічний, соціальний захист постраждалих. 

Евакуаційні заходи. 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

РН.21-2.1 

РН.21-2.2 
7. Хімічний та біологічний захист населення і територій. 10 

7.1. Ліквідація наслідків хімічних аварій. Ліквідація наслідків 

біологічних небезпек. 

7.2. Спеціальна обробка та її види. Заходи та засоби проведення 

спеціальної обробки при небезпеках радіаційного, хімічного та 

біологічного походження. 

7.3 Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення. 

РН.23-2.1 8. Запобігання та реагування на надзвичайні ситуації. 14 

8.1 Сили цивільного захисту. Завдання та функціонування сил 

цивільного захисту. Склад угрупувань сил з ліквідації 

надзвичайних ситуацій. Забезпечення дій сил та матеріальні 

резерви з ліквідації надзвичайних ситуацій. Основи ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

8.2 Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та 

планування заходів.  

Організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. 

Загальні принципи превентивного та оперативного (аварійного) 

планування заходів щодо зменшення масштабів НС. Вимоги до 

складу, змісту та форми плануючої документації.  

Методика розроблення планів з попередження НС. Плануючі 

документи з теоретичного і практичного навчання персоналу ОГ 

до дій у НС, організація і проведення спеціальних об’єктових 

навчань, тренувань з відпрацювання заходів за планами 

реагування на НС. 

 Практичні заняття 40 

РН.16-2.1 1. Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно 

небезпечному об'єкті. 

10 

РН.16-2.1 2. Оцінка інженерної обстановки при руйнуванні 

гідродинамічно небезпечного об'єкта  
 

10 

РН.21-2.1 3. Оцінка інженерного захисту персоналу об’єкта  10 

РН.23-2.1 4. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. 

Розробка планів реагування на НС та інструкцій щодо дій у 

надзвичайній ситуації  

10 

РАЗОМ 120 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

6.1 Шкали 
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Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за 

офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  

Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

опитування за 

кожною темою 

усні опитування під 

час лекцій 

 

 

 

 

 

комплексна 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР під час 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 
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або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

контрольна 

робота (ККР) 

іспиту за бажанням 

студента 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості відповіді на контрольні питання. Практичні заняття 

оцінюються якістю виконання контрольного або індивідуального завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент має право 

виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні 

результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного 

дескриптора НРК. 

 

6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для бакалаврського рівня вищої освіти (подано нижче). 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 
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Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій 

та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання  

- концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання та 

професійної 

діяльності, 

включаючи певні 

знання сучасних 

досягнень,  які є 

основою для  

організації здорового 

способу життя; 

- критичне 

осмислення основних 

теорій, принципів, 

методів і понять у 

навчанні та 

професійній 

діяльності 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. Характеризує наявність: 

- концептуальних знань; 

- високого ступеню володіння станом питання; 

- критичного осмислення основних теорій, принципів, 

методів і понять у навчанні та професійній діяльності 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 

- розв'язання 

складних 

непередбачуваних 

задач і проблем у 

спеціалізованих 

сферах професійної 

діяльності та/або 

навчання, що 

передбачає збирання 

та інтерпретацію 

інформації (даних), 

вибір методів та 

інструментальних 

засобів, застосування 

інноваційних підходів 

Відповідь характеризує уміння: 
- виявляти проблеми; 
- формулювати гіпотези; 
- розв'язувати проблеми; 
- обирати адекватні методи та інструментальні 
засоби; 
- збирати та логічно й зрозуміло інтерпретувати 
інформацію; 
- використовувати інноваційні підходи до розв’язання 
завдання 

95-100 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 70-73 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

- донесення до 

фахівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень та 

власного досвіду в 

галузі професійної 

діяльності;  

- здатність ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію  

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції 

95-100 

Достатнє володіння проблематикою галузі з незначними 

хибами. 
Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) з незначними 

хибами. 

Доречна комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння проблематикою галузі. 
Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння проблематикою галузі. 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Часткове володіння проблематикою галузі. 
Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  
Фрагментарне володіння проблематикою галузі. 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 управління 

складною технічною 

або професійною 

діяльністю чи 

проектами  

 спроможність нести 

відповідальність за 

вироблення та 

ухвалення рішень у 

непередбачуваних 

робочих та/або 

навчальних 

контекстах 

 формування 

суджень, що 

враховують соціальні, 

наукові та етичні 

аспекти 

 організація та 

керівництво 

професійним 

розвитком осіб та груп 

 здатність 

продовжувати 

навчання із значним 

ступенем автономії 

Відмінне володіння компетенціями менеджменту 

особистості, орієнтованих на: 

1) управління комплексними проектами, що 

передбачає: 

- дослідницький характер навчальної діяльності, 

позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні 

життєві ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати 

особисту позицію; 

- здатність до роботи в команді; 

- контроль власних дій; 

2) відповідальність за прийняття рішень в 

непередбачуваних умовах, що включає: 

- обґрунтування власних рішень положеннями 

нормативної бази галузевого та державного рівнів; 

- самостійність під час виконання поставлених 

завдань; 

- ініціативу в обговоренні проблем; 

- відповідальність за взаємовідносини; 

3) відповідальність за професійний розвиток окремих 

осіб та/або груп осіб, що передбачає: 

- використання професійно-орієнтовних навичок;  

- використання доказів із самостійною і правильною 

аргументацією; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

4) здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, що передбачає: 

- ступінь володіння фундаментальними знаннями;  

- самостійність оцінних суджень; 

- високий рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок; 

- самостійний пошук та аналіз  джерел інформації 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано дві вимоги) 

90-94 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано три вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано чотири вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано шість вимог) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано сім вимог) 

70-73 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Задовільне володіння компетенціями менеджменту 

особистості (не реалізовано вісім вимог) 

65-69 

Рівень автономності та відповідальності 

фрагментарний 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 

7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Використовується сучасне лабораторне, комп’ютерне та мультимедійне 

обладнання кафедри охорони праці та цивільної безпеки. Дистанційна 

платформа Moodlе.  

 

8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

1. Система забезпечення захисту населення і територій у надзвичайних 

ситуаціях. Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи для 

бакалаврів усіх форм навчання за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» / О.В. 

Столбченко - Д: НГУ, 2019. – 10 с. 

2. Методичні вказівки до практичного заняття «Оцінка хімічної обстановки 

при аваріях на хімічно-небезпечних об'єктах» з дисциплін для студентів 

спеціальності 263 «Цивільна безпека» / І.А. Шайхлісламова, О.А. Гурін, Н.М. 

Огєєнко- Д.: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

2019 р.– 19 с. 

3. Методичні вказівки до практичного заняття на тему «Сили та засоби 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру» з дисципліни «Система забезпечення захисту населення 

і територій у надзвичайних ситуаціях» для студентів спеціальності 263 

«Цивільна безпека» / О.В. Столбченко, О.С. Іщенко. Д.: Національний 

технічний університет «Дніпровська політехніка» 2019. 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Бикова О.В. Основи цивільного захисту: Навч. посіб. / О.В. Болієв, Д.М. 

Деревинський, В.Н. Єлісеєв [та ін.]. - К: 2008.– 223 с.  

2. Васійчук В.О. Основи цивільного захисту: Навч. посібник / В.О. Васійчук, 

В.Є. Гончарук, С.І. Качан, С.М. Мохняк. - Львів, 2010. - 384 с.  

3. Гончарук В.Є. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях: навч. посібник / 

В.Є. Гончарук, С.І. Качан, С.М. Орел, В.І. Пуцило. - Видавництво НУ 

«Львівська політехніка». Львів, 2004 р. – 136 с.  

4. Євдін О.М. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. У 3 т. : 

навч. посібник / О.М. Євдін, В.В. Могильниченко [та ін.]. - К.: КІМ, 2008. - 636 

с.  

5. Михайлюк В.О. Цивільна безпека: Навч. посібник / В.О. Михайлюк, Б.Д. 

Халмурадов. – К: Центр учбової літератури, 2008. – 158 с.  
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6. Осипенко С.І. Організація функціонального навчання у сфері цивільного 

захисту: навч. посібник / С.І. Осипенко, А.В. Іванов. - К., 2008. – 286 с.  

7. Цивільний захист: Навч. Посібн. / За наук. ред. О.І. Запорожця. - К.: АМУ, 

2008. – 250 с.  

8. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник / М.І. 

Стеблюк. – К: Знання-Прес, 2007. – 487 с.  

9. Цивільний захист: Навч. посібник / За ред. проф. М.О. Біляковича. – К.: 

Арістей, 2007. – 386 с.  

Інформаційні ресурси 

 

1. Кодекс цивільного захисту України. 

2. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України / МОЗ 

України, наказ від 02.02.2005 № 54.  

3. Москальова В.М. Охорона праці в питаннях та відповідях / В.М. Москальова, 

В.Л. Филипчук, С.Л. Кусковець, В.О. Турченюк. – Рівне: Редакц.-видавн. центр 

НУВГП, 2011. – 452 с.  

4. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: 

Закон України.  

5. ДСТУ 7098:2009. Ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків. 

Загальні положення.  

6. ДСТУ 7095:2009. Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Основні 

положення.  

7. ДСТУ 3891-99. Безпека у надзвичайних ситуаціях.  

8. Рекомендації з питань організації планування та проведення евакуаційних 

заходів на об’єктах господарської діяльності у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій : методичні рекомендації / МНС України, наказ від 07.09.2010 р. № 

761.  

9. ДСТУ 4933:2008 Техногенні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення 

основних понять.  

10. ДСТУ 5058:2008 Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. 

Основні положення.  

11. ДСТУ 7095:2009. Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Основні 

положення.  

12. ДСТУ 7097:2009. Джерела техногенних надзвичайних ситуацій. 

Класифікація й номенклатура параметрів уражальних чинників.  

13. ДСТУ 7098:2009. Ліквідування надзвичайних ситуацій та їх наслідків. 

Загальні положення.  

14. Рекомендації щодо планування і порядку проведення евакуації населення 

(працівників) у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного та воєнного характеру : методичні рекомендації / МНС України, 

наказ від 06.09.2004 р. № 44. Із змінами і доповненнями, внесеними наказом 

Міністерства надзвичайних ситуацій України від 8 серпня 2011 року №809. 

15. Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним 

номером 112 : Закон України від 13.03.2012 р. № 4499-VI.  
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16. Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного 

захисту : Постанова КМУ від 9 січня 2014 р. № 11.  

17. Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях : Постанова КМУ від 26 червня 2013 р. № 444.  

18. Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій : Постанова КМУ від 26 січня 2015 р. № 18.  

19. ДК 019:2010 Класифікатор надзвичайних ситуацій.  

20. Організація управління в надзвичайних ситуаціях : методичні рекомендації / 

МНС України, наказ від 05.10.2007 № 685.  

21. ДСТУ 4934:2008 Джерела фізичного походження природних надзвичайних 

ситуацій. Номенклатура та показники впливів уражальних чинників.  

22. Типове положення про територіальну і функціональну підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту : Постанова Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2015 р. № 101.  

23. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 № 389-

VIII.  

24. Про захист людини від інфекційних хвороб : Закон України від 06.04.2000 р. 

№1645-III.  

25. Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України від 13.07.2000 

р. №1908-III.  

26. Про об’єкти підвищеної небезпеки : Закон України від 18.01.2001 р. №2245- 

III.  

27. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16.03.2000 № 

1550-III. 

 

Електронний ресурс 

1. Державна служба з надзвичайних ситуацій / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.dsns.gov.ua  

2. Державна служба України з питань праці / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://dsp.gov.ua  

3. Фонд соціального страхування України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/index  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернацького / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.nbuv.gov.ua/  
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