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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників 

 Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній рівень 

Статус навчальної дисципліни 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів: 2,0 Галузь знань: 
19 Архітектура та будівництво Обов’язкова  

Індивідуальне науково - 
дослідне завдання - не 
передбачено Спеціальність: 

192 Будівництво та цивільна 
інженерія 

Рік підготовки: 
1 1 

Семестр 

Загальна кількість годин - 
60 

1 1 

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 1,3 
самостійної роботи 
студента – 2,6 Освітній рівень: 

бакалавр  

10 год. 2 год. 
Практичні, семінарські 
10 год. 2 год. 

Лабораторні 
0 год. 0 год. 

Самостійна робота 
40 год. 56 год. 

У тому числі: 
Індивідуальні завдання: 0 год 

Мова навчання: 
державна Форма підсумкового 

контролю: залік  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Цивільний захист» є 
формування у здобувачів вищої освіти здатності творчо мислити, вирішувати 
складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у 
сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої 
професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного 
прогресу. 

 
2.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Цивільний захист» є 

засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування 
надзвичайної ситуації, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня 
ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення 
надзвичайної ситуації, захисту персоналу, населення, матеріальних та 
культурних цінностей в умовах надзвичайної ситуації, локалізації та ліквідації 
їхніх наслідків. 

 
2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних компетентностей: 
 
- здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні завдання 
у сфері будівництва та цивільної інженерії, що характеризуються 
комплексністю і системністю, на основі застосування основних теорій та 
методів фундаментальних та прикладних наук; 

ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  
ЗК7. Здатність визначати економічні показники та забезпечувати якість 

виконання робіт при розробці та реалізації комплексних дій та проектів з 
дотриманням умов праці, положень цивільного захисту та охорони 
навколишнього середовища.  

ФК4. Знання професійної та цивільної безпеки при виконанні завдань 
професійної діяльності.  

 
3. Результати навчання 

ПРН7. Розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за 
наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів 
соціальної та етичної відповідальності. 

ПРН10. Знаходити оптимальні рішення при створенні окремих видів 
будівельної продукції з урахуванням вимог міцності, довговічності, безпеки 
життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і 
конкурентоспроможності. 

ПРН11. Володіти культурою професійної безпеки,  вмінням 
ідентифікувати небезпеки і оцінювати ризики в сфері своєї професійної 
діяльності. 

ПРН12. Знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим 
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нести за них відповідальність. 

ПРН15. Оцінювати значущість результатів комплексної інженерної 
діяльності у галузі будівництва. 

 
4. Передумови для вивчення дисципліни 

 
Дисципліни, які мають бути вивчені раніше: обов’язкові дисципліни 
освітнього рівня бакалавр. 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

ТЕМА 1. Основи цивільного захисту. Єдина державна система 
цивільного захисту 

Основи державної політики у сфері цивільного захисту. Правові та 
організаційні основи і принципи цивільного захисту. Єдина державна система 
цивільного захисту. Головні завдання ЄДСЦЗ. Структура ЄДСЦЗ. Органи 
управління цивільним захистом та їх функції. Сили цивільного захисту. Режими 
функціонування єдиної системи цивільного захисту. 

 
ТЕМА 2. Організація цивільного захисту в Україні 
Організація цивільного захисту на об’єкті господарювання. Заходи на 

об’єкті господарювання у сфері ЦЗ. Основні заходи у сфері цивільного захисту: 
система оповіщення, укриття населення у захисних спорудах у разі виникнення 
НС, здійснення заходів з евакуації населення, медичний захист, біологічний 
захист, інженерний захист території, психологічний захист населення. Основні 
принципи і способи захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій 
Навчання та підготовка населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій. 
Підготовка керівного складу і фахівців. Підготовка населення, яке не зайняте у 
сфері виробництва і обслуговування. Використання засобів індивідуального 
захисту населення. 

 
ТЕМА 3. Надзвичайні ситуації та їх наслідки 
Класифікація надзвичайних ситуацій. Рівні надзвичайних ситуацій. 

Наслідки надзвичайних ситуації техногенного характеру. Наслідки 
надзвичайних ситуації при аварій на радіаційно-небезпечних об’єктах. 
Наслідки надзвичайних ситуації при аварії на хімічно небезпечних об’єктах. 
НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. 

 
ТЕМА 4. Підвищення стійкості об’єктів господарювання в умовах 

надзвичайних ситуацій 
Стійкість роботи об’єктів господарювання і фактори, що впливають на 

стійкість. Норми проектування інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту. Вимоги до розміщення та будівництва об’єктів господарювання. 
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Оцінювання стійкості роботи об’єкта в умовах хімічного зараження. Зниження 
ризиків і пом’якшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру. 

 
ТЕМА 5. Захист населення та територій від надзвичайних ситуацій  
Мета, зміст та умови проведення рятувальних та інших невідкладних 

робіт. Послідовність і способи виконання рятувальних та інших невідкладних 
робіт. Заходи безпеки під час проведенні рятувальних робіт. Рятувальні роботи 
в осередку хімічного ураження. Знезараження території, споруд і техніки. 
Санітарна обробка людей. Речовини і розчини, що застосовуються для 
знезараження. Технічні засоби знезараження. Гасіння лісових пожеж. Тактика 
боротьби з лісовими пожежами. Основні принципи і способи захисту населення 
та територій. 

6. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього у тому числі усьо 
го 

у тому числі 
л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ТЕМА 1. Основи 
цивільного захисту. Єдина 
державна система 
цивільного захисту 

10 2 2 - 6 10 2 1 - 6 

ТЕМА 2. Організація 
цивільного захисту в 
Україні 

10 2 2 - 6 10 - - - 10 

ТЕМА 3. Надзвичайні 
ситуації та їх наслідки 10 2 2 - 6 10 - - - 10 

ТЕМА 4.  Підвищення 
стійкості об’єктів 
господарювання в умовах 
надзвичайних ситуацій 

10 2 2 - 6 10 - - - 10 

ТЕМА 5. Захист населення 
та територій від 
надзвичайних ситуацій 

10 2 2 - 6 10 - 1 - 8 

Усього годин 60 10 10 - 40 60 2 2 - 56 
 
 

7. Теми практичних занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
Денна ФН Заочна ФН 

1.  Класифікація надзвичайних ситуацій 2 1 
2.  Прогнозування масштабів забруднення 

небезпечними хімічними речовинами при аварії на 
хімічно небезпечних об’єктах і транспорті 

2 - 

3.  Визначення коефіцієнта захисту захисних споруд 2 - 
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цивільного захисту 
4.  Оцінка радіаційної обстановки викликаної 

аварією на радіаційно небезпечному об’єкті 
2 - 

5.  Укриття працівників у захисних спорудах 2 1 
 

8. Теми лабораторних занять 
Не передбачено навчальним планом 

9. Індивідуальні завдання 
 Не передбачено навчальним планом 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

 Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення про 
організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів 
навчання студентів луганського національного аграрного університету (посилання 
на сайті ЛНАУ: 
https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf ). 
 

 
11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 
 

11.1. Поточний контроль проводиться у вигляді опитування. 
11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку. 
11.3. Засобами діагностики результатів навчання презентації студентами 

результатів виконаних завдань. 
 

11.4. Розподіл балів, які отримують студенти за семестр: 
 

Поточний контроль Семестровий 
контроль Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 40 100 
12 12 12 12 12 
Т1, Т2 ... Т5 – теми навчальної дисципліни. 
 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 
яких передбачає навчальна дисципліна  

 
Ноутбук Dell Inspiron 3593 - 1 шт., 
Програмне забезпечення Windows 10, Office 365) 
Проектор Acer X1123HP (2020 р.) 1 шт. 
Екран (мобільний, 90) (2020 р.) 1 шт. 

  

https://lnau.in.ua/DOCS/NormDocs/Pologennya_pro_provedennya_kontrolya.pdf
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13. Рекомендовані джерела інформації 
 

13.1. Навчальна та інша література 
 
1. Цивільний захист [Текст] : [навч. посіб. для студентів усіх форм навчання із 
курсу "Цивільний захист"] / [Г. Ю. Бахарєва, Н. Є. Твердохлєбова, І. М. 
Любченко та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків: НТУ 
"ХПІ", 2015. 
2. Цивільний захист [Текст] : навч. посіб. / Скоробогатий Я. П. [та ін.] ; 
Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 
365 с.  
3. Цивільний захист [Текст] : навч.-метод. комплекс : навч. посіб. для 
студентів освіт.-кваліфікац. рівня "спеціаліст", "магістр" / Сакун М. М., 
Окіпняк А. С., Нагорнюк В. Ф. та ін.; [за ред. : Сакуна М. М. та Окіпняка А. 
С.]; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, Одес. держ. аграр. ун-т. - Кам'янець-
Подільський : Медобори-2006, 2015. - 479 с.  
4. Планування заходів з питань цивільного захисту [Текст] : метод. рек. до 
практ. заняття / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; уклад. І. Л. Куковська. - 
Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2013. - 34 с. 
5. Кодекс цивільного захисту України [Текст] : станом на 11 верес. 2014 р. : 
відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2014. - 128 с.   
 
13.2. Електронні  ресурси 
 
1. Електронний ресурс навчально-методичного забезпечення ЛНАУ. 
2. Інтернет-ресурси: 

nbuv.gov.ua - електронний каталог Національної бібліотеки України імені  
В. І. Вернадського; 
korolenko.kharkov.com - електронний каталог Харківської державної 
наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка. 

3. Державна служба з надзвичайних ситуацій http://www.mns.gov.ua/. 
4. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/. 
 

http://www.rainbow.gov.ua/
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