АНОТАЦІЯ
навчальної дисципліни «Основи цивільного захисту»
Предметом навчальної дисципліни, яка узагальнює дані відповідної
науково-практичної діяльності, є формування поняттєво-категорійного,
теоретичного і методологічного апарату, необхідного для вивчення у
подальшому цивільного захисту та інших дисциплін, які вивчають конкретні
небезпеки і способи захисту від них.
Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у набутті здобувачами
вищої освіти компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної
діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних
аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та
привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також
формування відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Завдання навчальної дисципліни:
- 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;
- ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид, визначати
просторові та часові координати, величину та імовірність їх прояву;
- визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються
джерелами цих небезпек;
- планувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов життя та
діяльності у системі «людина - життєве середовище»;
- прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих
факторів на організм людини, а вражаючих факторів на безпеку системи
«людина - життєве середовище»;
- використовувати нормативно-правову базу захисту особистості та
навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення,
захист у надзвичайних ситуаціях тощо;
- розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від дії небезпечних,
шкідливих та вражаючих факторів;
- запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення
приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію;
- використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні,
соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медикопрофілактичні та освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення
здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому
середовищі.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої
освіти повинні знати:
- як здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
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як використовувати інформаційні та комунікаційні технології;
як адаптуватись та діяти в новій ситуації;
як приймати обґрунтовані рішення;
як працювати в команді;
сутність критичного та системного аналізу правових явищ і
застосування набутих знань у правоохоронній діяльності;
як самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та
узагальнювати правову та іншу значущу для правоохоронної діяльності
інформацію з різних джерел;
як аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати
аргументовані висновки та рекомендації у сфері правоохоронної
діяльності;
як забезпечувати законність та правопорядок, безпеку особи та
суспільства;
застосування методів та засобів забезпечення публічної безпеки і
порядку та до їх оптимізації;
застосування спеціальних оперативних та оперативно-технічних
засобів, тактичних прийомів під час правоохоронної діяльності, а
також у передбачених законом випадках, застосовувати засоби
фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю;
як забезпечувати охорону об’єктів державної власності та безпеку
взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб та об’єктів приватної і
комунальної власності;
використання
технічних
приладів
та
спеціальних
засобів,
інформаційно-пошукових систем та баз даних.
вміти:
проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел для
повного та всебічного встановлення певних обставин;
формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої
проблеми;
застосовувати сучасні методи та засоби забезпечення публічної безпеки
і порядку та їх оптимізувати;
використовувати у професійній діяльності сучасні інформаційні
технології, системи управління базами даних, технічні прилади та
спеціальні інформаційні засоби;
володіти достатніми навичками адаптуватися і діяти за звичних умов
правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної
обстановки;
працювати автономно та в команді, виконуючи посадові обов’язки за
посадою в ході повсякденної діяльності і виявленні причин та умов, що
сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень
та безпосередньому застосуванні заходів для їх усунення;
застосовувати заходи, спрямовані на забезпечення законності та
правопорядку, безпеки особи та суспільства, забезпечувати охорону
2

об’єктів державної власності та безпеку взятих під захист осіб, охорону
фізичних осіб та об’єктів приватної і комунальної власності;
- застосовувати спеціальні оперативні та оперативно-технічні засоби,
тактичні прийоми під час правоохоронної діяльності, а також у
передбачених законом випадках, застосовувати засоби фізичного
впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.
- володіти навичками організації нагляду (контролю) за додержанням
вимог законодавства у сфері правоохоронної діяльності та виконання
інших управлінських функцій у цій сфері.
Теми навчальної дисципліни:
Тема 1. Поняття цивільного захисту.
Тема 2. Надзвичайні ситуації та їх наслідки.
Тема 3. Єдина державна система цивільного захисту.
Тема 4. Повноваження суб’єктів забезпечення цивільного захисту.
Тема 5. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій.
Тема 6. Запобігання та усунення надзвичайної ситуації.
Тема 7. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків.
Тема 8. Навчання осіб рядового і начальницького складу служби цивільного
захисту та рятувальників, керівного складу, фахівців, діяльність яких
пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
підготовка органів управління та сил цивільного захисту.
Тема 9. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного
захисту.
Тема 10. Комплектування органів управління та сил цивільного захисту,
проходження служби цивільного захисту.
Тема 11. Соціальний та правовий захист осіб рядового і начальницького
складу служби цивільного захисту, працівників органів управління та сил
цивільного захисту і осіб, звільнених із служб цивільного захисту.
Тема 12. Долікарська допомога при виникненні надзвичайної ситуації.
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