
 

Силабус  (Syllabus) 
 

  
Назва 

дисципліни 
Цивільний захист 

                                  Інформація про викладача 

Викладач Вітенко Захар Романович, к.і.н., доцент кафедри права. 

тел. - (068) 334-07-65 

сайт – http://vki.vin.ua/ua/wp-content/uploads/2021/11/Vitenko-Zakhar-

Romanovych.pdf 
 

                                 Опис навчальної дисципліни 

 
Обсяг 

Кредитів                                      - 90/3 

Лекцій                                           - 12 годин 

Практичних                                 - 16 години 

Самостійна робота студентів – 60 години 
Мова 

викладання 

українська 

  
Семестр / форма 

підсумкової 

атестації 

 
2 семестр / екзамен 

Політика 

академічної 

доброчесності 

https://drive.google.com/file/d/11WWuPPYioYwWi7QIE1Ctc9YqfLNIeVUN/view 

 
Короткий опис 

курсу 

Навчальна дисципліна «Цивільний захист» об’єднує систему знань і навиків для 

виконання заходів цивільного захисту (ЦЗ) персоналом об’єктів господарювання і 

населенням при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій (НС) природного і 

техногенного характеру згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно- 

правовими актами. Дисципліна передбачає вивчення питань цивільного захисту 

відповідно до особливостей професійної діяльності майбутніх фахівців. Тематика 

матеріалу пов’язана з прогнозуванням негативних наслідків надзвичайних ситуацій і 

забезпеченням заходів захисту об’єктів господарювання в зонах природних і 

техногенних надзвичайних ситуацій. 

  

Мета та 

завдання курсу 

Вивчення цивільного захисту здійснюється з метою  набуття знань та умінь щодо 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження і 

запровадження заходів щодо зменшення збитків та витрат у разі аварій, катастроф, 

вибухів, великих пожеж та стихійного лиха. 

 



Основними завданнями вивчення дисципліни «Цивільний захист» є: 

засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС 

побудови моделей їхнього розвитку; 

визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на 

відвернення НС;  

захист персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС;  

локалізації та ліквідації їхніх наслідків. 

 

  
Курс має на меті 

сформувати та 

розвинути 

наступні 

компетентності 

студентів: 

Загальні 

компетентності 

 

 

 

 

 

Спеціальні 

компетентності 

 

 

 

 

 

 

Програмні 

результати 

навчання 

 

 

 

 

 

 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

 

 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні 

стратегії та плани. 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації. 

СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 

ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.  

 

ПРН1. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення. 

ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення. 

ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність. 

ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Структура 

дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин Форми 

контролю денна форма         Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб. інд с.р. л п лаб.с с.р. лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Роль і місце 

цивільного захисту в 

державній системі 

захисту населення. 

Кодекс цивільного 

захисту України. 

8 2    6 12 2 2     8 ВОК,О 

Т 

Тема 2. Моніторинг та 

сценарний аналіз 

виникнення і розвитку 

НС. 

10 2 2   6 8       8 ВОК,О 

Т. 

Тема 3. Єдина державна 

система запобігання і 

реагування на 

надзвичайні ситуації. 

Організаційна 

структура сил 

цивільного захисту 

України. 

8  2   6 10 2      8 ВОК,О 

Т. 

Тема 4. Планування 

заходів цивільного 

захисту. 

8  2   6 8       8 ВОК,О 

Т. 

Тема 5. Характеристика 

осередків ураження в 

умовах НС 

воєнного характеру. 

10 2 2   6 8       8 ВОК,О 

Т. 

Тема 6. Характеристика 

осередків ураження в 

умовах НС 

техногенного та 

природного характеру. 

8  2   6 10 2      8 ВОК,О 

Т . 

Тема 7. Оцінка 

обстановки. 

8 2    6 8       8 ВОК,О 

Т. 

Тема 8. Забезпечення 

заходів і дій в межах 

єдиної системи 

цивільного 

Захисту. 

10 2 2   6 8        8 ВОК,О 

Т. 

Тема 9. Основні 

способи і принципи 

захисту населення в 

умовах НС. 

8  2   6 8       8 ВОК,О 

Т 

Тема 10. Організація і 

проведення 

рятувальних та інших 

невідкладних робіт 

(РіНР) в умовах 

надзвичайних ситуацій. 

10 2 2   6 8       8 ВОК,О 

Т 



ПМК 2      2           МКР    

Усього годин  90 12 16   60 90 6 2     80  
 

Підсумковий контроль                                 екзамен 
 

 

                                              Політика дисципліни 
Форми контролю  усне та письмове опитування - О; 

 ведення опорного конспекту – ВОК; 

 тестування – Т; 

 модульна контрольна робота – МКР; 

 екзамен – ЕКЗ. 

  
Список 

рекомендованих 

джерел 

Рекомендована література 
Базова 

1. Варивода К. С., Горденко С. І. Цивільний захист : підручник. Переяслав., 2020. – 596 

с. 

2. Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров’я“, 1992;  

3. Закон України „Про правовий режим надзвичайного стану“, 2000; 

4. Кодекс цивільного захисту України № 5403-VI від 02.10.2012.  

5. Наказ МВС України «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних 

ситуацій» від 06.08.2018 № 658 

6. Наказ МВС України «Про затвердження Методики планування заходів з евакуації» 

від 10.07.2017 № 579 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2017 р. 

за № 938/30806) 

7. Наказ МВС України «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації» від 26.12.2014 № 1406 

8. Організаційні та правові аспекти забезпечення безпеки і стійкості критичної 

інфраструктури України : аналіт. доп. / [Бобро Д. Г., Іванюта С. П., 13 Кондратов С. І., 

Суходоля О. М.] / за заг. ред. О. М, Суходолі. – К. : НІСД, 2019. – 224 с 

9. Охорона праці та цивільний захист : підручник / За ред. О. Г. Левченка. Київ : КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2019. 420 с. 

Допоміжна 

10. Безпека людини у сучасних умовах : монографія / В. В. Березуцький та ін. Харків., 

2018. – 208 с. 

11. Цивільний захист у схемах : навч. посіб. / А. О. Собакарь, Д. Г. Казначеєв, В. Д. 

Поливанюк, О. І. Бойко. Дніпро., 2018. – 142 с. 

12. Несенюк Л. Савченко О. Методи оцінювання ефективності функціонування систем 

протипожежного захисту / Л. Несенюк, О Савченко // Науковий вiсник: Цивiльний 

захист та пожежна безпека - N 2(14) – 2022 – С.134 -143. 

Інформаційні ресурси 

13. Офіційне Інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/. 

14. Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua/. 

15. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

16. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua/. 

17. Міністерство екології та природних ресурсів України  http://www.menr.gov.ua/. 

18. Державна служба України з надзвичайних ситуацій http://www.dsns.gov.ua/. 

19. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rnbo.gov.ua/. 

20.4 Постійне представництво України при ООН http://ukraineun.org/. 

 


