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Курс та семестр, у 

якому можливе (пла-

нується)  вивчення 

дисципліни 

Магістри (1-ий курс, 1-ий семестр) 

Факультети, студен-

там яких пропону-

ється вивчити дисци-

пліну 

Факультет «Комп’ютерних технологій і систем» 

Перелік компетентно-

стей та відповідних 

результатів навчання, 

що забезпечує дисци-

пліна 

Компетентності: знання та розуміння теоретичних та практичних основ 

цивільного захисту, здатність до використання принципів самозбере-

ження та збереження здоров’я власних сімей та робочого колективу для 

забезпечення реалізації прав і свобод особистості закріплених в Консти-

туції України, Цивільному Кодексі України та інших нормативних доку-

ментах; формування системи знань для попередження надзвичайних си-

туацій, виховання здатності збереження  життя на основі знання його уні-

кальності; формування знань про основні закономірності взаємодії лю-

дини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних чинників 

на природне середовище та його зворотну дію, методи управління проце-

сами природокористування. 

Очікуванні результати навчання: здійснювати  заходи  щодо  збере-

ження  життя та здоров’я особистості, власних сімей та робочого колек-

тиву, збереження матеріальних цінностей та навколишнього середовища; 

знати нормативно-правові аспекти цивільного захисту в Україні та між-

народні концепції цивільного захисту; знати причини та наслідки локаль-

них, регіональних, глобальних екологічних аварій та катастроф. 

Опис дисципліни  

Попередні умови, не-

обхідні для вивчення 

дисципліни 

Знання з фізики, хімії, біології, основ охорони праці 

Максимальна кіль-

кість студентів, які 

можуть одночасно на-

вчатися 

Група 25-30 чоловік 

Теми аудиторних за-

нять та самостійної 

роботи 

Основні теми лекцій: 

Таксономія небезпек. Системний аналіз небезпек сучасного світу. 

Історія подолання військових та інших небезпек нормативним 

врегулюванням. 

Класифікація небезпек для життя та здоров’я  населення України. 

Хімічно небезпечні об’єкти. 

Захист від хімічних небезпек. 

Радіаційно небезпечні об’єкти. 

Попередження радіаційно небезпечних надзвичайних ситуацій та 

катастроф та захист від радіаційного забруднення. 

Біологічно небезпечні об’єкти та захист від біологічно небезпечних 

речовин. 

Небезпечні речовини на транспорті, їх ідентифікація та захист. 

Природні загрози та характер їх проявів і дії на  людей,  тварин,  рослин 

та об’єкти економіки. 



Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Аварії на потенційно-

небезпечних об'єктах. 

Виробничі та транспортні аварії. 

Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості.  

Соціальні та психологічні чинники ризику. 

Ризик-орієнтований підхід  для прогнозування виникнення та розвитку 

надзвичайних ситуацій. 

Менеджмент безпеки. Правове забезпечення та організаційна 

структура захисту населення в надзвичайних ситуаціях. 

Самостійна робота: 

- Підготовка до навчальних занять  

- Опрацювання тем, які не викладаються на лекціях: «Дослідження тех-

нологічних прийомів для попередження передчасних руйнувань, що 

спричиняють аварії та катастрофи». 

- Підготовка доповіді на тему: «Попередження надзвичайних ситуацій 

при експлуатації інфраструктурних об’єктів, машин та механізмів». 

Мова викладання Українська  
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