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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна 

форма на-

вчання 

Заочна фо-

рма на-

вчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань: 

01 – «Освіта»  

Обов’язкова 

(вибіркова) 

 

Модулів – 1 Спеціальність: 

017 – «Фізична культура та спорт» 

  

Освітня програма (спеціалізація): 

«Фізичне виховання», (Організація 

управління фізичною культурою та  

спортом) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й маг 1-й маг 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання   – 
Семестр 

Загальна кількість го-

дин – 90 

1-й  1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,0 

самостійної роботи 

студента – 4,0 

Освітній ступінь:  магістр  

ЦЗ 8 год. 2 год. 

ОПГ 6 год. 2 год. 

Лабораторні 

ЦЗ 8 год. 1 год. 

ОПГ 6 год. 1 год. 

Інші види 

ЦЗ – год. – год. 

ОПГ 2 год. – год. 

Самостійна робота 

ЦЗ 29 год. 42 год. 

ОПГ 31 год. 42 год. 

Індивідуальні завдання: 

 – год. 

Вид контролю: диференці-

йований залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

- для денної форми навчання – 33,3% до 66,7% 

- для заочної форми навчання – 6,7% до 93,3% 
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2. Мета навчальної дисципліни 

 

Мета:  
- підготовка фахівців, здатних творчо мислити, вирішувати складні проблеми інно-

ваційного характеру та приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з 

урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досяг-

нень науково-технічного прогресу; 

- формування у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефектив-

ного управління охороною праці (ОП)  та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень 

науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної 

єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки 

праці в освітніх, соціально-реабілітаційних закладах та закладах з інклюзивною формою 

навчання 

Завдання:  
- засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування над-

звичайних ситуацій (НС), побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та 

обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, на-

селення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх 

наслідків; 

- забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у спортив-

но-оздоровчих та лікувальних закладах, фахівців з корекційної педагогіки, спеціальної 

психології, педагогіки і психології вищої школи  через ефективне управління охороною 

праці та формування відповідальності за колективну та власну безпеку у посадових осіб, 

фахівців-викладачів. 

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в га-

лузі» майбутні магістри за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та освіт-

німи програмами (спеціалізаціями) мають бути здатними вирішувати професійні завдання 

щодо забезпечення безпеки з урахуванням вимог ЦЗ і ОПГ та оволодіти основними профе-

сійними компетенціями для реалізації вказаних завдань. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати: 

а) загальні компетентності: 

-   здатність до системного мислення, аналізу та синтезу. К3.01; 

-    вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. К3.02; 

-    здатність генерувати нові ідеї та реалізовувати їх у вигляді обґрунтованих ін-

новаційних рішень. К3.04; 

-    здатність до адаптації та дії в новій ситуації. К3.06; 

-    здатність розробляти та управляти проектами. К3.07; 

-    визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

К3.08; 
-    здатність працювати автономно та в команді, у тому числі у складі багатопрофі-

льної групи фахівців. К3.09; 

-    здатність до подальшого автономного та самостійного навчання на основі новіт-

ніх науково-технічних досягнень. К3.10; 

-    уміння складати наукові та науково-технічні звіти за результатами роботи. К3.12. 

б) фахові компетентності:  
-здатність до формування світогляду, розвитку людського буття, суспільства і при-

роди, духовної культури. ПК1; 
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-здатність до аналізу та систематизації організаційних та програмно-нормативних 

основ процесу фізичної підготовки у системі фізичного виховання і спорту різних верств 

населення. ПК3;  

-уміння розробляти конкурентоспроможні фізкультурно-спортивні та оздоровчі пос-

луги. ПК4; 

- здатність розробляти документацію, презентувати і захищати результати іннова-

ційної комплексної професійної діяльності в соціокультурному середовищі. ПК6; 

-  уміння творчо вирішувати різноманітні сучасні наукові проблеми і практичні за-

вдання в галузі фізичної культури і спорту на основі розвитку теоретико-методологічного 

мислення. ПК7;  

-уміння застосовувати сучасні управлінські технології розвитку фізкультурно-

спортивних організацій. ПК8; 

- уміння формулювати та розв'язувати педагогічні задачі та організовувати педагогі-

чний процес як взаємодію і співробітництво. ПК9; 

- знання етичних і правових норм, що регулюють відносини людини з людиною, із 

суспільством і з навколишнім середовищем; використовувати нормативні і правові доку-

менти у сфері фізкультурно-спортивної діяльності. ПК10; 

-уміння створювати психоемоційний контакт між клієнтом та фахівцем з фізичної 

культури та спорту ПК11; 

-уміння визначати ризики та забезпечувати безпеку фізкультурно-спортивної діяль-

ності. ПК13; 

-уміння обирати оптимальний спосіб дії у конфліктних і безконфліктних, спонтан-

них і запланованих педагогічних ситуаціях. ПК14;  

-уміння застосовувати сучасні засоби, методи та технології під час процесу фізично-

го виховання, спортивної  та оздоровчої діяльності. ПК17;  

-здатність визначати відповідні пріоритети при вирішенні професійних завдань та 

володіти високим рівнем знань в області підготовки спортсменів (новітніми теоріями, ін-

терпретаціями, методами і технологіями). ПК18; 

-уміння використовувати системний підхід при вивченні адаптаційних процесів тих, 

хто займається фізичною культурою і спортом. ПК19; 

-здатність володіти навичками роботи з комп’ютером і використовувати інформа-

ційні технології для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі профе-

сійної діяльності. ПК20; 

-здатність застосовувати сучасні експериментальні методи діагностики фізичного 

стану, мати навички роботи з сучасним спортивним обладнанням. ПК21; 

-уміння формувати та розробляти програму підготовки у відповідності до наявного 

устаткування, використовувати можливості заміни різних видів устаткування і обладнання 

для вирішення завдань учбово-тренувального процесу. ПК22  
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 – «Цивільний захист» 

 

Тема 1  Правове регулювання цивільного захисту України 

 

Загальні положення Кодексу цивільного захисту України. Координація діяльності 

органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту. Повноваження суб’єктів забезпечен-

ня цивільного захисту. Забезпечення цивільного захисту на відповідній території. Органі-

зація заходів цивільного захисту суб’єктів господарювання. Сили цивільного захисту. 

Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту. Аварійно-рятувальні служби. Форму-

вання цивільного захисту. Спеціалізовані служби цивільного захисту. Пожежно-рятувальні 

підрозділи (частини). Добровільні формування цивільного захисту. Моніторинг і прогно-

зування надзвичайних ситуацій. 

Загальні положення міжнародного гуманітарного права з питань захисту населення 

під час надзвичайних ситуацій військового характеру. Четверта Женевська Конвенція та 

додаткові протоколи. Класифікація цивільних об’єктів за ступенем небезпеки. 

Положення про ідентифікацію та паспортизацію об’єктів господарювання при ви-

значенні потенційної небезпеки. Визначення та аналіз небезпек, пов’язаних з порушенням 

умов безпечної експлуатації ОГ. Визначення небезпечних речовин та критичних умов їх 

впливу. 

 

Тема 2  Єдина державна система цивільного захисту, її складові, завдання та 

режими функціонування 

 

Основні завдання та мета функціонування єдиної державної системи цивільного за-

хисту. Керівництво єдиною державною системою цивільного захисту та її загальна струк-

тура. 

Органи управління та сили єдиної державної системи цивільного захисту. 

Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту. 

Функціонування єдиної державної системи цивільного захисту. Планування діяль-

ності єдиної державної системи цивільного захисту. Реагування на надзвичайні ситуації та 

ліквідація їх наслідків. Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту. Забезпе-

чення фінансування єдиної державної системи цивільного захисту. 

 

Тема 3  Планування заходів цивільного захисту. Захист населення і територій 

від надзвичайних ситуацій 

 

Оповіщення та інформування суб’єктів забезпечення цивільного захисту. Укриття 

населення в захисних спорудах цивільного захисту. Захисні споруди цивільного захисту. 

Споруди подвійного призначення та найпростіші укриття. Категорії населення, що укри-

ваються в різних видах захисних споруд. Фонд захисних споруд. Вимоги до захисних спо-

руд. Оренда, приватизація (відчуження) захисних споруд. 

Евакуаційні заходи. Види евакуації, залежно від особливостей надзвичайної ситуа-

ції. Порядок ухвалення рішення про проведення евакуації. Евакуація громадян України, 

що перебувають на території іноземних держав. 

Інженерний захист територій. Радіаційний і хімічний захист населення та територій. 

Медичний захист і забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Біо-
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логічний захист населення, тварин і рослин. Заходи психологічного захисту населення. На-

вчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій. 

Особливості навчання працюючого та непрацюючого населення діям у надзвичай-

них ситуаціях. 

 

Тема 4  Спостереження та лабораторний контроль. Моніторинг небезпек, що 

можуть спричинити надзвичайну ситуацію 

 

НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. Галузевий моніторинг 

за станом безпеки у відповідній сфері відповідальності центральних органів виконавчої 

влади. Найменування та визначення основних показників джерел природних НС та номен-

клатура, позначення, розмірність і порядок визначення параметрів уражаючих чинників 

джерел техногенних НС, які контролюються і підлягають прогнозуванню. 

Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і системами захисту 

та ліквідації НС, стану впровадження превентивних заходів щодо зменшення їхніх масш-

табів. Мережа спостереження і лабораторного контролю. Урядова інформаційно-

аналітична система з НС, збирання, оброблення, передавання та збереження моніторинго-

вої інформації. 

Основні етапи аналізу  НС та прогнозування їхніх наслідків. Опис явищ, що прогно-

зуються, перелік вихідних даних. Способи виявлення потенційно-небезпечних зон з імові-

рними джерелами НС. Зонування територій за ступенем небезпеки. 

 

Тема 5  Надзвичайні ситуації мирного часу та особливого періоду, їх вплив на 

безпеку населення України 

 

Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. Стисла характеристи-

ка стихійних лих, аварій і катастроф, які можливі на території країни, області, міста. Стис-

ла характеристика надзвичайних ситуацій воєнного та мирного часу.  

Вплив сучасних засобів ураження на промислові об'єкти, населення та навколишнє 

середовище. 

Стисла характеристика осередків ураження і зон зараження радіоактивними речови-

нами та засоби захисту. Особливості радіоактивного забруднення місцевості та зараження 

повітря при аваріях на АЕС. 

Зона та осередок бактеріологічного (біологічної) зараження при наявності бактеріо-

логічної загрози, засоби захисту. 

Табельні прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю фор-

мувань цивільного захисту. 

 

Тема 6  Забезпечення заходів і дій в межах завдань єдиної системи цивільного за-

хисту 

 

Забезпечення техногенної безпеки на об’єктах господарської діяльності. Джерела 

небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Автоматизовані 

системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій і спеціальні системи оповіщення. 

Сутність стійкості роботи промислових об’єктів. Фактори, що впливають на стій-

кість роботи об’єктів в умовах надзвичайної ситуації. Шляхи і способи підвищення стійко-

сті роботи об’єктів господарювання. Забезпечення надійного захисту та життєзабезпечення 

персоналу. Захист та раціональне розміщення основних виробничих фондів, зонування те-

риторії об’єкту. Вимоги до систем енергозабезпечення, водопостачання, газопостачання 
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промислових та цивільних об’єктів. Підвищення стійкості виробничих будівель і споруд, 

комунально-енергетичних і технологічних мереж. Підвищення протипожежної стійкості. 

Обмеження ураження від вторинних факторів при аваріях. Підготовка до відновлення ви-

робництва. 

Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об’єктів господарювання в 

умовах НС (межа стійкості, найбільш уразливі його елементи, характер і ступень руйну-

вань і ушкоджень, можливі збитки, межа доцільного підвищення стійкості). 

 

 

Тема 7  Спеціальна функція у сфері цивільного захисту 

 

Завдання та організація санітарно-епідеміологічної служби, її заклади, установи та 

формування, принципи їх використання у мережі спостереження і лабораторного контро-

лю та при ліквідації наслідків НС.  

Спостереження, оцінка і прогнозування санітарно-епідемічної обстановки на тери-

торії України. Організація оперативного контролю радіоактивного, хімічного та інших ви-

дів забруднення у зонах НС. Організація роботи, пов'язаної із запобіганням, виявленням і 

припиненням порушення вимог санітарно-епідемічної безпеки і охорони здоров'я населен-

ня. Організація і участь у проведенні санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів 

щодо ліквідації наслідків НС, формування резерву санітарно-гігієнічних та протиепідеміч-

них засобів. 

Збирання, узагальнення, аналіз і надання органам єдиної державної системи ЦЗ ві-

домостей про постраждалих і хворих осіб у зонах НС. Забезпечення термінового постачан-

ня медичного майна і лікарських засобів для локалізації НС. 

Запобігання особливо небезпечним, небезпечним інфекційним хворобам, масовим 

отруєнням та радіаційним ураженням населення.  

Утворення та організація роботи центральної і регіональних координаційних комісій 

державної служби медицини катастроф. Забезпечення функціонування і удосконалення 

структури цієї служби. 

Визначення науково-методичних принципів підготовки та підвищення кваліфікації 

працівників служби медицини катастроф і забезпечення її роботи з ліквідації медико-

санітарних наслідків НС. 

Розроблення методик для навчання населення з питань надання першої медичної до-

помоги у разі виникнення НС. 

 

Змістовий модуль 2 -  «Охорона праці під час проведення спортивно-оздоровчих заходів» 

 

Тема 1.  Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в га-

лузі. Система управління охороною праці  
 

Трудові норми Міжнародної організації праці (МОП). Конвенції та Рекомендації 

МОП в галузі охорони праці. Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповіда-

льності. Міжнародні норми соціальної відповідальності.  

Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 

«Посібник по соціальній відповідальності» та його вітчизняний аналог 

ДСТУ ISO/CD 26000:2009 «Системи управління соціальною відповідальністю. Вимоги». 

Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці – частина со-

ціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС «Про 

введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці в галузі». 
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Соціальний захист громадян України. Загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.  

Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці 

(СУОП). Державне управляння СУОП. Управління охороною праці на галузевому рівні. 

Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Управляння з боку власни-

ка та робітників підприємства. 

Розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахів-

ців підприємства.  

Формування працеохоронної політики навчального, лікувально-оздоровчого закладу на 

основі державної політики. Реструктуризація системи управління, забезпечення програмно-

цільового управління охороною праці. 

 

Тема 2. Аналіз потенційних небезпек, що можуть проявитися в процесі 

фізичного виховання дітей, дослідження змін їх фізіологічного стану, професійної 

діяльності  тренерів-викладачів. 

 Аналіз потенційних небезпек, що можуть виникнути при проведенні тренувань з 

плавання, легкої атлетики, командних видів спорту, уроків фізичного виховання та різно-

манітних змагань на спортивних майданчиках. 

Аналіз потенційних небезпек, що виникають в процесі дослідження впливу різно-

манітних фізичних навантажень на самопочуття та емоційний стан учнів, спортсменів, ви-

хованців.  

 Основні причини виникнення механічних травм, ушибів, переломів  і ушкоджень – 

порушення правил проведення тренувань, принципів організації груп за віком та фізичним 

станом, відсутність медичного огляду і невідповідність навантаження за станом здоров’я, 

зниження уваги внаслідок фізичного і емоційного перевантаження. 

Небезпека ураження електричним струмом внаслідок порушень правил електро-

безпеки або несправності електроприладів.  

Незадовільні санітарно-гігієнічні параметри (некомфортна температура, недостатній 

повітрообмін, нераціональне освітлення) можуть викликати дискомфорт в процесі трену-

вань, привести до загального погіршення стану здоров’я тренерів та вихованців. 

Можливість загорянь внаслідок порушень правил пожежної безпеки в адміністрати-

вних будівлях та спортивно-оздоровчих спорудах.  

Аналіз небезпек в умовах надзвичайних ситуацій. 
 

 

 Тема 3. Заходи по попередженню травматизму і загального погіршення стану 

здоров’я тренерів-викладачів, їх вихованців під час тренувань  і в процесі дослідження 

змін фізіологічного стану дітей.  
Організаційні (медичний огляд, інструктажі та інші види навчання, інструкції) та 

профілактичні заходи по попередженню травматизму і загального погіршення стану здо-

ров’я вихованців, професійних спортсменів та тренерів-викладачів при проведенні трену-

вань з плавання, легкої атлетики, командних видів спорту, уроків фізичного виховання та 

різноманітних змагань на спортивних майданчиках. 

Заходи по виключенню небезпек при дослідженні  ймовірних змін в фізіологічному 

та емоційному стані  учнів та спортсменів в процесі значних за обсягом та інтенсивністю 

тренувальних навантажень.  
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Розробка методичних рекомендацій по оптимізації спортивно-оздоровчого процесу 

та зниженню факторів ризику отримання механічних травм при заняттях фізичними впра-

вами.  

Заходи по попередженню ураження електричним струмом. 

Заходи профілактики загального стомлення та проявів стресу під час інтенсивної 

роботи тренерів - викладачів.   

Заходи  по оптимізації санітарно-гігієнічних параметрів (температури, швидкості 

переміщення повітря, загального освітлення). 

Заходи з пожежної безпеки в адміністративних будівлях та спортивно-оздоровчих 

спорудах. Безпека працівників в умовах надзвичайних ситуацій. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навч 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1 – «Цивільний захист» 

Тема 1. Правове регулювання ЦЗ України 6 2 – – 2 2 6 1 – 5 

Тема 2. Єдина державна система цивільно-

го захисту, її складові, завдання та режими 

функціонування 6 2 – – 2 2 6 – – 6 

Тема 3. Планування заходів ЦЗ. Захист на-

селення і територій від НС 6 2 2 – – 2 6 1 1 4 

Тема 4. Спостереження та лабораторний 

контроль. Моніторинг небезпек, що мо-

жуть спричинити НС 8 2 2 – 2 2 8 – – 8 

Тема 5. Надзвичайні ситуації мирного часу 

та особливого періоду, їх вплив на безпеку 

населення України 10 – 4 – 2 4 10 – – 10 

Тема 6. Забезпечення заходів і дій в межах 

завдань єдиної системи цивільного захисту 6 – – – 4 2 6 – – 6 

Тема 7. Спеціальна функція у сфері ЦЗ 3 – – – 2 1 3 – – 3 

 Разом за змістовим модулем 1 45 8 8 0 14 15 45 2 1 42 

 

Змістовий модуль 2 –:  «Охорона праці під час проведення спортивно-оздоровчих заходів» 

 

Тема 1. Основні законодавчі та норматив-

но-правові акти з охорони праці в галузі. 

Система управління охороною праці. 8 2 - - 2 4 8 1 - 7 

Тема 2. Аналіз потенційних небезпек, що 

можуть проявитися в процесі фізичного 

виховання дітей, дослідження змін їх фізі-

ологічного стану, професійної діяльності  

тренерів-викладачів.. 27 2 4 2 8 9 29 1 1 27 

 Тема 3. Заходи по попередженню травма-

тизму і загального погіршення стану здо-

ров’я тренерів-викладачів, їх вихованців 

під час тренувань  і в процесі дослідження 

змін фізіологічного стану дітей  10 2 2 - 4 2 8 - - 8 

 Разом за змістовим модулем 2 45 6 6 2 14 15 45 2 1 42 

 Усього годин: 90 14 14 2 29 31 90 4 2 84 
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5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.   

 

6. Теми практичних занять (інші види занять) 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Розрахунок площ адміністративних та побутових приміщень  2 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Дослідження радіаційної та хімічної обстановки з використанням та-

бельних приладів формувань ЦЗ 2 

2. Дослідження захисних властивостей засобів індивідуального захисту 

населення 2 

3. Дослідження захисних властивостей різних матеріалів, що використо-

вуються для захисту від дії іонізуючого випромінювання 2 

4. Дослідження захисних споруд ЦЗ та методика розрахунку їх місткості 2 

5. Прогнозування та профілактика виробничого травматизму та профе-

сійних захворювань 2 

6. Дослідження загального рівномірного штучного освітлення офісних і 

адміністративно-побутових приміщень та методика його розрахунку 2 

7. Дослідження властивостей первинних засобів пожежогасіння, визна-

чення їх типів та розрахунок кількості 2 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1 – «Цивільний захист» 

1. Правове регулювання цивільного захисту України 4/5* 

2. Єдина державна система ЦЗ, її складові, завдання та режими функціону-

вання 4/6* 

3. Планування заходів ЦЗ. Захист населення і територій від НС 2/4* 

4. Спостереження та лабораторний контроль. Моніторинг небезпек, що 

можуть спричинити НС 4/8* 

5. Надзвичайні ситуації мирного часу та особливого періоду, їх вплив на 

безпеку населення України 6/10* 

6. Забезпечення заходів і дій в межах завдань єдиної системи ЦЗ 6/6* 

7. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту 3/3* 

Разом за змістовим модулем 1 29/42* 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 2 – «Охорона праці в галузі»  

1. Міжнародні норми та основні нормативно-правові акти України в галузі 

охорони праці. Система управління охороною праці. 6/7* 

2. Аналіз причин та наслідків потенційних небезпек при роботі в навчаль-

них та оздоровчих закладах. 16/27* 

3. Заходи по забезпеченню безпеки, санітарно-гігієнічних та ергономічних 

умов праці під час фізичної реабілітації та корекційного навчання. 9/8* 

4. Актуальні проблеми охорони праці при дослідженні залежності 

індивідуального самопочуття та емоційного стану учнів та осіб з 

відхиленнями в стані здоров’я від різноманітних фізичних навантажень 

та видів корекційно-розвиваючих завдань.  

5. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захво-

рювання в процесі виконання професійних обов’язків.  

6. Визначення типів та розрахунок кількості первинних засобів пожежога-

сіння для адміністративних та побутових приміщень.  

Разом за змістовим модулем 2  31/42* 

Усього: 60/84* 

Примітка: * – кількість годин для студентів заочної форми навчання 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

З метою поглиблення вивчення дисципліни та набуття навичок і вмінь самостійних 

кваліфікованих розрахунків, аналізу та обґрунтування висновків у процесі вивчення дис-

ципліни, студенти денної форми навчання виконують розрахунково-графічну роботу (РГР) 

з курсу ЦЗ та дві семестрові модульні контрольні роботи (МКР): одну за матеріалами пер-

шого змістовного модулю «Цивільний захист» і другу за матеріалами другого змістовного 

модулю «Охорона праці в галузі». Організація і порядок виконання РГР, семестрових МКР 

та вихідні дані визначаються відповідними методичними вказівками і завданнями, які роз-

роблені на кафедрі. 

Студенти заочної форми навчання виконують дві письмові контрольні роботи само-

стійні (КРС): одну за матеріалами першого змістовного модулю «Цивільний захист» і дру-

гу за матеріалами другого змістовного модулю «Охорона праці в галузі». Організація і по-

рядок виконання КРС та вихідні дані визначаються відповідними методичними вказівками 

і завданнями, які розроблені на кафедрі. 

 

10. Методи навчання 

 

Розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу; 

Пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

Бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

Ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення 

(малюнки, схеми, графіки); 

Практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних за-

вдань; 

Індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального; 
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Дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремо-

го, одиничного; 

Проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

 

11. Очікувані результати навчання з дисципліни 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в 

галузі» студенти повинні: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в 

галузі» студенти повинні: 

- володіти здатністю до системного мислення, аналізу та синтезу; 

-    вміти виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

-    володіти здатністю генерувати нові ідеї та реалізовувати їх у вигляді обґрунтова-

них інноваційних рішень; 

-  володіти здатністю до адаптації та дії в новій ситуації; 

-  володіти здатністю розробляти та управляти проектами; 

-   вміти проявляти визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків; 

-  володіти здатністю працювати автономно та в команді, у тому числі у складі бага-

топрофільної групи фахівців; 

-  володіти здатністю до подальшого автономного та самостійного навчання на осно-

ві новітніх науково-технічних досягнень; 

-   вміти складати наукові та науково-технічні звіти за результатами роботи; 

- володіти здатністю до формування світогляду, розвитку людського буття, суспіль-

ства і природи, духовної культури; 

- здатність розробляти документацію, презентувати і захищати результати іннова-

ційної комплексної професійної діяльності в соціокультурному середовищі 

- володіти здатністю аналізувати здоров’я, як системну категорію; 

- володіти здатністю організувати та провести сучасне наукове дослідження; 

- володіти здатністю визначати роль рухової активності для формування здорового 

способу життя та збереження й зміцнення здоров’я; 

- володіти здатністю до формування світогляду, розвитку людського буття, суспіль-

ства і природи, духовної культури; 

- володіти здатністю до аналізу та систематизації організаційних та програмно-

нормативних основ процесу фізичної підготовки у системі фізичного виховання і спорту 

різних верств населення; 

- вміти розробляти конкурентоспроможні фізкультурно-спортивні та оздоровчі пос-

луги; 

-  вміти творчо вирішувати різноманітні сучасні наукові проблеми і практичні за-

вдання в галузі фізичної культури і спорту на основі розвитку теоретико-методологічного 

мислення; 

- вміти уміння застосовувати сучасні управлінські технології розвитку фізкультурно-

спортивних організацій; 

- вміти формулювати та розв'язувати педагогічні задачі та організовувати педагогіч-

ний процес як взаємодію і співробітництво; 

- проявляти знання етичних і правових норм, що регулюють відносини людини з 

людиною, із суспільством і з навколишнім середовищем; використовувати нормативні і 

правові документи у сфері фізкультурно-спортивної діяльності; 
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- вміти створювати психоемоційний контакт між клієнтом та фахівцем з фізичної 

культури та спорту; 

- вміти визначати ризики та забезпечувати безпеку фізкультурно-спортивної діяль-

ності; 

- вміти обирати оптимальний спосіб дії у конфліктних і безконфліктних, спонтанних 

і запланованих педагогічних ситуаціях; 

- вміти застосовувати сучасні засоби, методи та технології під час процесу фізичного 

виховання, спортивної  та оздоровчої діяльності; 

- володіти здатністю визначати відповідні пріоритети при вирішенні професійних 

завдань та володіти високим рівнем знань в області підготовки спортсменів (новітніми те-

оріями, інтерпретаціями, методами і технологіями); 

- вміти використовувати системний підхід при вивченні адаптаційних процесів тих, 

хто займається фізичною культурою і спортом; 

- володіти навичками роботи з комп’ютером і використовувати інформаційні техно-

логії для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяль-

ності; 

- застосовувати сучасні експериментальні методи діагностики фізичного стану, мати 

навички роботи з сучасним спортивним обладнанням; 

- формувати та розробляти програму підготовки у відповідності до наявного устат-

кування, використовувати можливості заміни різних видів устаткування і обладнання для 

вирішення завдань учбово-тренувального процесу. 

 

 

12. Засоби оцінювання 

 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з нормативної дисципліни «Цивільний 

захист і охорона праці в галузі» включає поточний контроль успішності засвоєння матеріа-

лів та складання підсумкового диференційованого заліку. 

Для денної форми навчання поточний контроль передбачає проведення лаборатор-

них занять, РГР з курсу ЦЗ, двох письмових модульних контрольних робіт у формі тестів. 

Для заочної та дистанційної форм навчання поточний контроль передбачає прове-

дення лабораторних занять та  двох письмових КРС. 

До диференційованого заліку допускаються лише студенти, які виконали у повному 

обсязі усі види навчальних занять (практичні, лабораторні, РГР та МКР), передбачених ро-

бочою навчальною програмою, та які вони мали виконати під час відпрацювання навчаль-

ного матеріалу. 

Успішність засвоєння дисципліни визначається за допомогою рейтингової системи 

оцінювання. 

Підсумкова оцінка якості засвоєння навчальної програми визначається за результа-

тами диференційованого заліку, якій проводиться письмово у формі тестів в два етапи: за 

матеріалами першого змістовного модулю «Цивільний захист» і другу, за матеріалами 

другого змістовного модулю «Охорона праці в галузі», як середня. 

Студент, який на протязі семестру до проведення підсумкового контролю проявив 

старанність, своєчасно виконав та звітував з поточних навчальних завдань, може отримати 

відповідну позитивну підсумкову оцінку «автоматом», тобто без складання підсумкового 

диференційованого заліку. 
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13. Критерії оцінювання 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Середня 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Сума Т1 Т2 Т3 Сума 
100 

15 15 15 15 15 15 10 100 25 25 50 100 

 

Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6, Т7 – теми змістових модулів. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого заліку для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
85-89 В 

добре  
75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю по-

вторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим по-

вторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним ви-

вченням дисципліни 

 

14. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження радіаційної та хіміч-

ної обстановки з використанням табельних приладів формувань цивільного захисту» з ди-

сципліни «Цивільний захист і охорона праці в галузі» : для студентів усіх спеціальностей 

та форм навчання. / Укл. : М. О. Журавель, О. Б. Курков – Запоріжжя : Каф. ОП і НС. НУ 

«Запорізька політехніка», 2019. – 26 с. 

2. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження захисних властивос-

тей засобів індивідуального захисту населення» з дисципліни «Цивільний захист і охорона 

праці в галузі» :для студентів усіх спеціальностей та форми навчання. Укл. : 

М. О. Журавель, С. М. Журавель – Запоріжжя: Каф. ОП і НС. НУ «Запорізька політехніка», 

2019 р. – 28 с. 

3. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження захисних властивос-

тей різних матеріалів, що використовуються для захисту від дії іонізуючого випроміню-

вання» з дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в галузі» : для усіх спеціальностей 

та форм навчання. / Укл. : О. Б. Курков, С. М. Журавель – Запоріжжя: Каф. ОП і НС. 

НУ «Запорізька політехніка», 2019. 25 с. 

4. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження захисних споруд ци-

вільного захисту за місткістю» з дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в галузі» : 
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для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. / Укл. : М. О. Журавель, О. Б. Курков 

– Запоріжжя : Каф. ОП і НС. НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 18 с. 

5. Методичні вказівки практичного заняття «Дослідження інженерної обстановки та 

соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах» з 

дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в галузі» : для студентів усіх спеціальнос-

тей та форм навчання / Укл. : О. Б. Курков, С. М. Журавель – Запоріжжя: Каф. ОП і НС. 

НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 17 с. 

6. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи «Розрахунок зон ураження 

від вибухів і пожеж, що виникли у наслідок надзвичайної ситуації техногенного характеру 

або терористичного акту» з дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в галузі» для 

студентів усіх спеціальностей та форм навчання / Укл.: М. О. Журавель, О. Б. Курков, 

С. М. Журавель – Запоріжжя: Каф. ОП і НС. НУ «Запорізька політехніка», 2019. – 18 с. 

7. Методичні вказівки до практичної роботи «Розрахунок площ адміністративних та 

побутових приміщень» з дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в галузі» для сту-

дентів усіх форм навчання /Укл. В.І. Шмирко, Ю.В. Якімцов – Запоріжжя: Каф. ОП і НС. 

НУ «Запорізька політехніка», 2019.– 22 c. 

  8. Методичні вказівки до практичної роботи «Моделювання процесів формування та 

виникнення травмонебезпечних і аварійних ситуацій на виробництві» з дисципліни «Охо-

рона праці в галузі» для студентів всіх форм навчання  /Укл. О.В. Коробко, Ю.І. Троян – 

Запоріжжя. : Каф. ОП і НС. НУ «Запорізька політехніка», 2019.–18с. 

9. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Дослідження метеорологічних 

умов у виробничих приміщеннях» з дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в галу-

зі» для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / Укл. О.Б. Курков, 

М. О. Журавель, С. М. Журавель – Запоріжжя : ЗНТУ. Каф. ОП і НС, 2017. – 19 с. 

10.  Методичні вказівки до лабораторно заняття «Дослідження загального освітлення 

виробничих приміщень» з дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в галузі» для 

студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання / Укл. В.І. Шмирко, О. В. Коробко – 

Запоріжжя: ЗНТУ. Каф. ОП і НС, 2017. – 34 с. 

11. Методичні вказівки до лабораторно заняття «Дослідження загального рівномір-

ного штучного освітлення офісних і адміністративно-побутових приміщень та методика 

його розрахунку» з дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в галузі»: для студентів 

економіко-гуманітарного напряму, усіх форм навчання / Укл. С. М. Журавель, 

М. О. Журавель – Запоріжжя: ЗНТУ. Каф. ОП і НС, 2017. – 22 с. 

12. Методичні вказівки до лабораторного заняття «Визначення типу технічних сис-

тем для нормалізації параметрів мікроклімату» з дисципліни «Цивільний захист і охорона 
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