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1. Загальні відомості 
Кредитний модуль «Цивільний захист» є нормативною дисципліною, що 

включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Вона 
зберігає свою самостійність за будь - якої організаційної структури вищого навчального 
закладу. 

Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Цивільний захист» визначений 
вимогами Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України (Типова навчальна 
програма нормативної дисципліни  «Цивільний захист» для  вищих навчальних закладів, 
затвердженої наказом Заступника Міністра від 31.03.2011 р.) і не повинен бути меншим 36 
академічних годин (1,0 кредит EСTS). Форма підсумкового контролю знань – 
диференційований залік.  
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3. Мета і завдання кредитного модуля (дисципліни) 

 
Метою вивчення курсу є формування у студентів здатності творчо мислити, 

вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у 
сфері цивільного захисту (ЦЗ).  

Завдання вивчення курсу передбачає 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, 
захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, 
локалізації та ліквідації їхніх наслідків.  
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Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють: 
• проведення ідентифікації,  дослідження умов виникнення і розвитку НС та 

забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на ОГ відповідно до своїх 
професійних обов’язків; 

• обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС, 
розрахунку параметрів уражальних чинників джерел НС, що контролюються і 
використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для 
подолання наслідків НС; 

• розуміння, розробка і  впровадження превентивних та оперативних (аварійних) 
заходів цивільного захисту; 

• інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління безпекою у НС. 
• забезпечення якісного навчання працівників ОГ з питань ЦЗ, надання допомоги та 

консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту у НС; 
• оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення 

НС за встановленими критеріями та показниками; 
 
Уміння: 
Під час виконання професійних обов’язків по забезпеченню додержання вимог та 

положень чинних нормативних документів з цивільного захисту: 
• уміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з 

урахуванням завдань з ЦЗ; 
• знання методів та інструментарію моніторингу НС, побудови моделей (сценаріїв) їх 

розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків; 
• здатність приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень. 

 
Програма навчальної дисципліни «Цивільний захист» складається із двох розділів - 

«Загальна підготовка» і «Профільна підготовка». 
 

4. Зміст кредитного модуля 
 

4.1 Загальна підготовка 
 

Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС 
Зміст теми. Галузевий моніторинг причини виникнення НС. 
Територіальний моніторинг за ОГ, ресурсами і системами захисту від НС. 
Методичні положення ідентифікації ОГ щодо визначення потенційної небезпеки.  
 
Планування заходів з питань цивільного захисту 
Зміст теми. Структурно-функціональна модель протидії НС. Загальні принципи 

превентивного планування заходів щодо зниження ризиків виникнення НС. Методика 
планування заходів.  

 
Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж та 

противибуховий і протипожежний захист ОГ 
Зміст теми. Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. Характеристика 

ступенів руйнування. Методи розрахунку характеристик зон ураження. Оцінка стійкості 
роботи ОГ внаслідок вибуху газоповітряної суміші. 

Розв’язування типових завдань з противибухового захисту. 
 
Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах 

радіоактивного, хімічного і біологічного зараження 
Зміст теми. Характеристики зон радіоактивного, хімічного та біологічного 

зараження.  
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Розв’язування типових завдань з оцінки радіаційної та хімічної обстановки. 
 

Оцінка інженерної обстановки в умовах НС 
Характеристика зон затоплень, які виникають під час руйнування підпірних споруд 

водосховищ.  
Порядок розрахунку збитків за типами НС 

 
4.2. Профільна підготовка 
Економічний профіль  

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності для  ФММ 
 

Спеціальна функція у сфері цивільного захисту 
Культура безпеки, як структурна компонента базової культури особистості і 

невід’ємна складова професійної культури кожного майбутнього фахівця. Оволодіння 
системою наукових знань, гуманістичних ідеалів, цінностей, переконань і способів 
діяльності у НС. Формування нового мислення, цілісного знання, практичного вміння, 
необхідного для прийняття обґрунтованих рішень у сфері цивільного захисту. 

 
5. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

 
Кредитний модуль повністю забезпечений навчально-методичною літературою.  
 

6. Мова  
 

Мова викладання − українська. Кредитний модуль може також викладатися 
російською мовою.  

 
7. Характеристика індивідуальних завдань 

 
У якості індивідуального завдання передбачається видача вихідних даних і 

методики розв’язування задач на практичних заняттях: ПЗ-1, ПЗ-2, ПЗ-3, ПЗ-4. 
 

8. Методика оцінювання 
 

Рейтинг студента з дисципліни визначається у відповідності з «Положенням про  
рейтингову систему оцінювання успішності студентів» (РСО).  

 
9. Організація 

 
Порядок реєстрації для вивчення дисципліни та семестровий контроль 

визначається загальними вимогами факультету.  
Лекції плануються для проведення в аудиторіях 0000 корпусу 0000; практичні 

заняття плануються для проведення в аудиторіях 102, 301, 305, 322 корпусу №22. 
Робочий телефон кафедри «Охорони праці промислової та цивільної безпеки»  
406-82-30 
 

Основна література: 
 

1.Зеркалов Д. В  Конспект лекцій http://www.zerkalov.org/node/3002 – Информационно-
просветительский сайт Дмитрия Зеркалова. 
2. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісєєв В.Н., Миронець СМ., Осипенко 
СЛ., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник К: 2008.- 223 с. 
3. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан СЛ., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: 
Навч. посібник / Львів, 2010.- 384 с. 
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4. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення і територій від надзвичайних 
ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". Т.З."Інженерно-технічні заходи 
цивільного захисту (цивільної оборони) та містобудування ".Посібник.- К.: КІМ, 2007, 
2008.- 636 с,- 152 с. 
5. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник. Ч.З: Цивільна оборона. - 
Миколаїв: УДМТУ, 2002.- 155 с. 
6. Осипенко СЛ., Іванов A.B. "Організація функціонального навчання у сфері цивільного 
захисту". Навчальний посібник. -К., 2008. -286с. 
7. Русаловський A.B., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. 
Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с. 
 
 
 
 
Доцент кафедри «ОППЦБ»  Зеркалов Д. В.    моб. 067-442-33-25, скайп: zerkalov47    
e-mail: zerkalov@voliacable.com, Інтернет-ресурси: http://www.zerkalov.kiev.ua/  
http://www.zerkalov.org /  
 


