
Дисципліна Вибіркова дисципліна 7.1 

«Підготовка осіб та організацій до 

дій в умовах надзвичайних 

ситуацій» 

Рівень BO бакалавр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

251 Державна безпека 

Форма навчання денна 

Курс, семестр, протяжність 3 курс, 6 семестр, протягом семестру 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

Всього 150 годин: з них лекції-26, 

практичні 28 годин 

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 зорієнтований на підготовку 

осіб та організацій до дій в умовах 

надзвичайних ситуацій. Значну 

увагу зосереджено на пом’якшенні 

ризиків, плануванні заходів з 

готовності та реагування на події. 

Приділяється увага психологічній 

підготовці студентів, вихованню у 

них стійкості і готовності адекватно 

діяти в складних ситуаціях, таких як 

викрадення, захоплення заручників, 

масові заворушення, загроза вибуху, 

терористичних актів, воєнних дій, 

чи ситуацій пов’язаних з 

евакуацією, тощо. 
Чому це цікаво/треба вивчати Курс допомагає реагувати, 

готуватися та відновлюватися після 

ситуацій надзвичайного характеру. 

Реакція на надзвичайну ситуацію 

може бути ефективнішою, коли 

особи та організації готові до 

необхідних заходів, мають навички, 

необхідні для збереження життя та 

здоров'я людей в умовах 

надзвичайної ситуації. 



Чому можна навчитися (результати 

навчання) 
 Ознайомитися із принципами, 

правилами та вимогами безпечної 

поведінки та захисту в умовах 

надзвичайних ситуацій;  

 знати права і обов’язки осіб та 

організацій по забезпеченню 

безпеки життєдіяльності; 

 розуміти принципи, правила та 

вимоги безпечної поведінки та 

захисту в умовах надзвичайних 

ситуацій;  

 діяти чітко за сигналами 

сповіщення, адекватно реагувати 

на загрозу чи виникнення 

негативних чи небезпечних 

факторів побутового характеру  

 інформувати населення із питань 

надання соціальної допомоги при 

надзвичайних ситуаціях; 

 розробляти і реалізувати програми із 

захисту осіб і організацій від 

надзвичайних ситуацій і їх 

профілактики 

 отримати навики із організації і 

проведенню соціальної роботи при 

різних видах надзвичайних 

ситуацій та ліквідації їх наслідків; 

 знати основні вимоги керівних 

документів з питань цивільної 

оборони та захисту населення в 

навзвичайних ситуаціх. 

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 до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

 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 виявляти внутрішні та 

зовнішні загрози, умови, джерела 

походження та граничні показники 

(індикатори безпеки) економічної, 

екологічної, військової, цивільної 

безпеки. 

 Здатність моніторити розвиток загроз, 

оцінювати їх можливі наслідки, давати 

експертизу рішень,   що приймається з 

точки зору 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. 

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

