
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра філософії, соціально-економічних наук та фізичного виховання 

 

Освітньо-професійна програма «Магістр правоохоронної діяльності» 

Спеціальність 262 Правоохоронна діяльність  

галузі знань 26 Цивільна безпека 

(http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1) 

 

Назва 

навчальної 

дисципліни  

Цивільний захист 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття консультації: Шутяк Ірина Анатоліївна, 

старший викладач кафедри філософії, соціально-економічних наук та 

фізичного виховання 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса:  shutiak3434@gmail.com   

Інформаційні 

ресурси  
Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №4, вул. Проскурівська 57,  

ауд. 217: 

Шутяк Ірина Анатоліївна: четвер з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною 

поштою у робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку та екзамену: напередодні екзамену згідно із 

затвердженим розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та особливості 

навчальної дисципліни  

Навчальна дисципліна “Цивільний захист” є складовою циклу 

професійної підготовки фахівців освітнього ступеня магістра за 

спеціальністю 262 Правоохоронна діяльність, галузі знань 26 

Цивільна безпека. 

Забезпечення життя та здоровя людини належить до обов’язків 

держави, адже згідно із Конституцією України, людина та її 

здоров’я є найбільшою цінністю. Державне керування безпекою 

передбачає ринкові механізми регулювання на основі концепції 

управління ризиками. З метою їхньої реалізації та на виконання 

вимог передбачається опанування студентами ЗВО вибірковою 

дисципліною «Цивільний захист». 

Навчання у сфері ЦЗ спрямовується на отримання 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1
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фундаментальних знань, умінь, навичок, поглядів, цінностях і 

поведінці, котрі сприяють запобіганню та усуненню умов 

виникнення загроз життю та здоров’ю людей. Основною метою 

вивчення дисципліни «Цивільний захист» є вирішування завдань 

захисту населення і територій при ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

Здатність планувати та управляти часом. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення в складних і 

непередбачуваних умовах. 

Здатність застосовувати сучасні  інформаційні технології під час 

вирішення професійних завдань. 

Здатність працювати в команді, нести відповідальність за 

командну роботу. 

Фахові компетентності: 

Здатність забезпечувати законність, правопорядок, безпеку особи, 

суспільства і держави в межах виконання своїх посадових 

обов’язків. 

Здатність організовувати і керувати діяльністю підрозділів, 

створених для виконання завдань у сфері правоохоронної 

діяльності. 

Здатність ефективно здійснювати захист прав людини під час 

здійснення професійної діяльності. 

Здатність чітко ставити професійні завдання та контролювати їх 

виконання, вміння взяти на себе відповідальність за результати 

виконання поставлених завдань. 

Результати навчання 

Абстрактно мислити, аналізувати та узагальнювати інформацію з 

різних джерел. 

Уміти приймати оперативні, обґрунтовані рішення в складних і   

непередбачуваних умовах, умовах інформаційної невизначеності.  

Уміти оптимально застосовувати сучасні інформаційні технології 

під час вирішення професійних завдань. 

Уміти працювати в команді, нести відповідальність за результати 

діяльності команди. 

Уміти узагальнювати практичні результати роботи і пропонувати 

нові рішення, аргументовано їх пояснювати. 

Уміти чітко ставити професійні завдання та контролювати їх 

виконання, брати на себе відповідальність за результати 

виконання поставлених завдань. 

Місце дисципліни в 

логічній схемі 

 

Курс навчання – 1-й, семестр – 1-й. 

Тип дисципліни – вибіркова. 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими 

навчальними дисциплінами: «Управління правоохоронною 

діяльністю». 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для 

подальшого вивчення дисциплін: «Психологія правоохоронної 

діяльності». 

  



Обсяг навчальної 

дисципліни 

3,0 кредити ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 74 

години, лекційних – 10 годин, семінарських - 6 годин.  

Форма навчання  заочна 

Мова викладання українська 

Формат вивчення 

навчальної дисципліни 

Офлайн: лекції, семінарські заняття, консультації, залік . 

Онлайн: консультації.  

Для осіб із особливими освітніми потребами розробляється 

індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни  

Необхідне обладнання Мультимедійний проектор, комп’ютер. 

Зміст 

навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Годи

ни  

(лек. 

/ сем. 

/ 

СРС) 

Тема Методи навчання та форми 

поточного контролю 

Максималь

на кількість 

балів 

1/1/10 

Тема 1. ЦЗ- основа 

безпеки 

життєдіяльності 

громадян України 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань. 

Робота з підручником, довідковою 

літературою. Пошук інформації та 

її обробка – робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття-5 

СРС –5 

1/1/10 

Тема 2. Основні 

принципи, завдання 

та заходи захисту 

населення і територій 

від НС 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань, 

бліц-опитування, виконання 

тестових завдань. 

Робота з підручником, довідковою 

літературою, першоджерелами, в 

тому числі з оформленням 

результату у вигляді реферату. 

Пошук інформації та її обробка – 

робота в мережі Інтернет. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –5 

1/1/10 

Тема 3. Запобігання 

надзвичайним 

ситуаціям 

 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань, 

бліц-опитування, виконання 

тестових завдань. 

Робота з підручником, довідковою 

літературою. Пошук інформації та 

її обробка – робота в мережі 

Інтернет. 

 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –5 

1/-/4 

Тема 4. Ліквідація 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань, 

бліц-опитування, виконання 

тестових завдань. 

Робота з підручником, довідковою 

літературою. Пошук інформації та 

її обробка – робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС –5 



1/1/10 

Тема 5. Захист 

населення від НС 

соціально-

політичного і 

зокрема 

терористичного 

характеру 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань, 

бліц-опитування, виконання 

тестових завдань. 

Робота з підручником, довідковою 

літературою. Пошук інформації та 

її обробка – робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –5 

 

1/-/5 

Тема 6. Морально-

психологічна 

підготовка населення 

до дій у НС 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань, 

бліц-опитування, виконання 

тестових завдань. 

Робота з підручником, довідковою 

літературою. Пошук інформації та 

її обробка – робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС –2,5 

 

1/1/5 

Тема 7. Засоби 

індивідуального 

захисту населення в 

НС 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань, 

бліц-опитування, виконання 

тестових завдань. 

Робота з підручником, довідковою 

літературою. Пошук інформації та 

її обробка – робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –2,5 

 

1/-/10 

Тема 8. Підвищення 

стійкості роботи 

об’єктів 

господарювання 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань, 

бліц-опитування, виконання 

тестових завдань. Робота з 

підручником, довідковою 

літературою. Пошук інформації та 

її обробка – робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 0 

СРС –5 

2/1/10 

Тема 9. Основи 

управління заходами 

і діями сил ЦЗ у разі 

НС. Основні 

Законодавчі та 

нормативно-правові 

акти з ЦЗ 

Усний виклад, слайдова 

презентація матеріалу, дискусійні 

обговорення проблемних питань, 

бліц-опитування, виконання 

тестових завдань. Робота з 

підручником, довідковою 

літературою. Пошук інформації та 

її обробка – робота в мережі 

Інтернет. 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –5 

 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах 

навчальної дисципліни «Цивільний захист» (розміщені в електронній 

бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php).  

Під час лекційних занять застосовуються: 

- традиційний усний виклад змісту теми; 

- слайдова презентація матеріалу; 

- дискусійні обговорення проблемних питань. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 



- дискусійні обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань, кейсів; 

- повідомлення про виконання самостійної роботи. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у 

формі усного або письмового (у тому числі тестового) опитування на 

семінарських заняттях, бліц-опитування щодо засвоєння матеріалу лекцій. 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Цивільний захист» (розміщені в електронній 

бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Залік усний. Структура залікового білету включає 3 екзаменаційні питання. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

Основні  джерела 

1. Хромченко В.Т. Цивільна оборона: навч. посіб. В.Т. Хромченко. – К.: 

Кондор, 2018. – 264. 

2. Стеблюк М.І. Цивільна оборона: підручник, 3-тє вид. М.І. Стеблюк. – К.: 

Юрінком Інтер, 2014. – 430 с. 

3. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: підручник. / М.І. 

Стеблюк. – К.: Знання-  Прес, 2017 – 287 с. 

4. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: підручник. / М.І. 

Стеблюк. – К.: Знання, 2010. – 490 с. 

5. Основи теорії і практики цивільного захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій: метод. посіб. / Педпрацівники навч. – метод. цетру 

ЦЗ та БЖД Хмельницької обл.., начальник Центру Закреницький А.А. – 

Хмельницький: НМЦ ЦЗ та БЖД, 2010 – 112 с. 

6. Бережіть себе: Збірка пам’яток населенню щодо дій в нестандартних та НС 

техногенного, природного та соціально-політичного характеру / 

Педпрацівники навч. – метод. центру ЦЗ та БЖД Хмельницької обл., 

начальник Центру Закреницький А.А. – Хмельницький: НМЦ ЦЗ та БЖД, 

2016. – 135 с. 

7. Соціально-економічні наслідки техногенних та природних катастроф: 

експертне оцінювання / Відп. ред.: В.В. Дурдинець, Ю.І. Саєнко. – К.: 

«Стилос», 2011. – 260с. 

 

Допоміжні  джерела 
1. Депутат О.П. Цивільна оборона: підручник / О.П. Депутат., І.В. 

Коваленко., І.С. Мужик; за ред.. Франчука В.С. – Львів: Афіша, 2011. – 

336 с. 

2. Шоботов В.М. Цивільна оборона: навч. посіб. вид. 2-ге, перероб. / В.М. 

Шоботов. – К.: Центр навч. літер., 2016. – 238 с. 

3. Доманський В.А. Деякі проблеми з питань забезпечення цивільного 

захисту України / В.А. Доманський // БЖД. - №7. – липень 2011. – С.26-

29. 

4. Характеристика техногенної та природної небезпеки Хмельницької 

обл.: метод посіб. / Педпрацівники навч. – метод. центру ЦЗ та БЖД 

Хмельницької обл., начальник Центру Закреницький А.А. – 

Хмельницький: НМЦ ЦЗ та БЖД, 2011. – 135 с. 

5. Пам’ятка населенню про дії у разі загрози та виникнення вибуху, у тому 

числі тих, що виникли внаслідок терористичної діяльності / 

Педпрацівники навч. – метод. центру ЦЗ та БЖД Хмельницької обл., 

начальник Центру Закреницький А.А. – Хмельницький: НМЦ ЦЗ та 
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