
Дисципліна Вибіркова дисципліна 1.2 

«Евакуація цивільного населення та 

членів сімей військовослужбовців із 

зони ведення бойових дій» 

Рівень BO бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

251 Державна безпека 

Форма навчання денна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 3 семестр, протягом семестру 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

Всього 150 годин: з них лекції -26, 

практичні 28 години 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання  Кафедра державної безпеки 

Автор дисципліни Майко Тетяна Степанівна кандидат 

політичних наук, старший викладач 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення  

Що буде вивчатися Курс висвiтлює питання організації 

евакуації населення при загрозі та 

виникненні надзвичайних ситуацій, 

спричинених застосуванням зброї, 

зокрема заходів з евакуації 

населення з районів ведення 

воєнних дій у безпечні райони. 

Розглядаються підходи до 

організації та проведення масової 

евакуації в країнах ‒ членах НАТО. 

Проводиться аналіз встановлених в 

Україні вимог до організації 

евакуації населення та досвіду їх 

практичної реалізації на початку та в 

ході воєнного конфлікту на сході 

України. 

Чому це цікаво/треба вивчати Через збройні конфлікти цивільні 

особи можуть опинитися між 

воюючими сторонами чи навіть 

стати об`єктом їхніх нападів. 

Евакуація мирного населення 

вимагає скоординованого підходу та 

чітко визначених умов участі, що 

ґрунтуються на детальному аналізі 

ризиків. Вона має враховувати всі 



безпекові, етичні, політичні та 

логістичні аспекти що є 

необхідними задля порятунку життя 

населення, заблокованого у зонах 

конфлікту  

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 
 Ознайомитися із принципами і 

способами проведення евакуації; 

 розуміти взаємодію інтересів 

держави і населення;  

 набуття практичних навичок 

планування евакуаційних заходів 

із зон збройних конфліктів.  

 самостійно аналізувати стан 

забезпечення евакуаційних 

заходів із зони ведення бойових 

дій, визначати проблеми що 

виникли та пропонувати шляхи їх 

розв’язання. 

 формулювати власні авторські 

висновки, пропозиції та 

рекомендації щодо забезпечення 

життєво важливих інтересів осіб, 
які повинні бути переміщені. 

 виробляти альтернативні 

рекомендації щодо здійснення 

завчасної підготовки евакуаційних 

органів, систем сповіщення і 

зв’язку, завчасної підготовки сил і 

засобів, детального відпрацювання 

всіх заходів по забезпеченню 

евакуації 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Загальні компетентності (ЗК)  

 Здатність реалізувати свої права і обов’язки 

як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

 Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

 Здатність планувати та управляти часом. 

 Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми.  

 Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

 Здатність мотивувати людей та рухатися до 

спільної мети  

 Визначеність і наполегливість щодо 



поставлених завдань і взятих обов’язків.  

 Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 

Фахові компетентності (ФК) 

 Здатність моніторити розвиток загроз, 

оцінювати їх можливі наслідки, давати 

експертизу рішень,   що приймається з точки 

зору безпеки.  

 Здатність формувати та вдосконалювати 

організаційні структури та створювати 

відповідні умови для забезпечення безпеки. 

 Здатність розробляти та проводити загальні і 

спеціальні заходи з безпеки, які реалізуються 

в усіх напрямах і видах діяльності суб’єктів 

господарювання. 

 Здатність кваліфіковано давати рекомендації 

керівникам підрозділів відділів, установ та 

органів з питань, пов’язаних з проблемами 

забезпечення безпеки. 

 Здатність використовувати історичний 

досвід  війн та воєнних конфліктів, 

підтримувати традиції  збройних сил та 

правоохоронних органів.  

 Здатність забезпечити готовність 

підпорядкованого підрозділу до виконання 

завдань за призначенням, застосовувати 

методики підготовки персоналу та роботи з 

персоналом підрозділу.    

 Здатність  віддавати накази та 

розпорядження,  забезпечувати їх виконання 

та нести відповідальність. 

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис 

дисципліни) силабус навчальної 

дисципліни на вебсайті факультету 

(інституту) 

 

 

Здійснити вибір   

«ПС-Журнал успішності-Web» 

 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

