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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

27 Транспорт 

Нормативна Спеціальність підготовки 

271 Річковий та морський 

транспорт 

Модулів – 2 Спеціалізація  

Навігація і управління 

морськими судами  

Освітня програма Безпека 

судноплавства 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 п’ятий   

Індивідуальне науково-

дослідне завдання немає 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

9 10  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2,6 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

Магістр 

12 12  

Практичні, семінарські 

4 -  

Лабораторні 

- 6  

Самостійна робота 

29 27  

Індивідуальні завдання:  

-  

Вид контролю: 

диференційований залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/1,04 

для заочної форми навчання – 1/6,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета:є набуття здобувачами вищої освіти знань, розумінь, умінь та 

інших компетентностей, необхідних для: зайняття посад осіб командного 

складу морських та річкових суден (за спеціалізацією); роботи на 

підприємствах, установах та організаціях, що забезпечують експлуатацію 

флоту; продовження навчання на другому рівні вищої освіти, у тому числі: - 

забезпечення набуття здобувачами вищої освіти компетентностей відповідно 

до стандартів компетентності, визначених вимогами правил ІІ/1, ІІ/2, І/12, 

ІV/2, VI/1, VI/2, VI/3, VI/4, VI/6 Міжнародної конвенції про підготовку і 

дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками; 

Статус навчальної дисципліни: обов'язкова. 

Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче 

компетентностей та досягнення програмних результатів навчання.  

Інтегральна: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері судноводіння, обробки та розміщення вантажів; 

управління операціями судна та піклуванні про людей на судні, що 

передбачає застосування теорій і методів наук про устрій судна, навігацію, 

технологію перевезення вантажів, комерційну експлуатацію засобів 

транспорту, управління ресурсами. 

Загальні: 

ЗК11 Навички здійснення безпечної діяльності (прихильність безпеці).  

ЗК14 Здатність діяти соціально відповідно та свідомо. 

  Загально фахові:  

ФК2 Здатність забезпечити безпеку та охорону судна, екіпажу і пасажирів та 

умови використання й експлуатації рятувальних засобів.  

ФК4 Здатність надати першу медичну допомогу та здатність застосовувати 

засоби першої медичної допомоги на суднах, організовувати та керувати 

наданням медичної допомоги на судні.  

ФК6 Здатність забезпечувати організацію, нагляд та контроль щодо 

дотримання правил техніки безпеки, безпеки персоналу та судна. 

Програмні результати навчання: 

РН20. Уміння приймати рішення та проводити дії у непередбачених умовах, 

зокрема під час аварійних ситуацій та отримання сигналу лиха на морі, для 

захисту та безпеки пасажирів, екіпажу, судна і вантажу, координувати 

пошуково-рятувальні операції.  

РН24. Уміння проведення тренувальних занять із залишення судна та уміння 

поводитися з рятувальними шлюпками, рятувальними плотами та черговими 

шлюпками, пристроями та засобами для їхнього спуску на воду, а також 

обладнанням для них.  



РН25. Знання методів та засобів запобігання пожежі, виявлення та гасіння 

пожежі, боротьби за живучість судна та способів особистого виживання. 

РН26. Знання прийомів першої медичної допомоги та вміння застосувати 

медичні керівництва та медичні консультації, отримані по радіо, зокрема 

вміння вжити ефективних заходів на основі таких знань у випадку нещасних 

випадків або захворювань.  

Завдання: 

- знання національних та міжнародних вимог та принципів 

здійснення безпечної морської практики у сфері безпеки праці персоналу 

судна; 

-  знання видів та загальних характеристик виробничих шкідливих та 

небезпечних факторів на борту судна; 

-  знання заходів щодо усунення причин нещасних випадків і 

професійних захворювань на суднах; 

-  знання суднових документів та процедур, що супроводжують 

організацію та безпечне виконання повсякденних та небезпечних видів робіт; 

-  знання видів надзвичайних ситуацій (НС) і засобів захисту від них 

та принципів організації заходів щодо безпеки судна у разі виникнення НС. 

- засвоєння студентами Кодексу Цивільного захисту України від 

01.07.2013 року та новітніх теорій; 

- засвоєння студентами «ПОЛОЖЕННЯ 

про функціональну підсистему запобігання і реагування на загрозу або 

виникнення надзвичайних ситуацій на морському і річковому транспорті в 

акваторії морських портів, організації пошуково-рятувальних робіт в 

акваторії Чорного та Азовського морів», затвердженого Наказом 

Міністерства 

інфраструктури України 

15.03.2016  № 104; 

- засвоєння методів і технологій з прогнозування надзвичайних 

ситуацій, побудови моделей розвитку, визначення рівня ризику та 

обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

- засвоєння методів захисту персоналу, населення, матеріальних і 

культурних цінностей в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій 

та ліквідації їх наслідків; 

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Цивільний захист і 

охорона праці в галузі» майбутні магістри за відповідними напрямами 

підготовки, спеціальностями та освітніми програмами (спеціалізаціями) 

мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог 

ЦЗ і ОП та володіти наступними основними професійними компетенціями з 



ЦЗ і ОП для забезпечення реалізації вказаних завдань. У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен отримати:  

Знання і розуміння предметної області та розуміння професії 

- вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної 

діяльності з урахуванням завдань цивільного захисту; 

- знання методів та інструментарію моніторингу надзвичайних ситуацій, 

побудови моделей їх розвитку, оцінки їх соціально-економічних 

наслідків; 

- здатністьприйматирішеннязпитаньцивільного захисту в межах своїх 

повноважень; 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- відповідні норми Кодексу Цивільного захисту України вид 01.07.2013 

року та новітніх теорій; 

- методи проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і 

розвитку надзвичайних ситуацій та забезпечення скоординованих дій 

щодо їх попередження на об’єктах господарювання відповідно до своїх 

професійних обов’язків; 

- обрання і застосування методик з прогнозування та оцінки обстановки 

в зоні надзвичайної ситуації, розрахунку параметрів уражаючих 

факторів надзвичайних ситуацій, що використовуються для 

прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для ліквідації 

надзвичайних ситуацій та подолання їх; 

- розробка і застосування превентивних та оперативних заходів 

цивільного захисту; 

- застосування новітніх досягнень в теорії та практиці ліквідації 

надзвичайних ситуацій та попередження їх наслідків; 

- методи розрахунку характеристик зон ураження (радіусів зон 

руйнувань) при вибухахгазоповітряних сумішей у відкритому та 

замкнутому просторі; 

- методику оцінюванняхімічної обстановки; 

- стратегіюдержавноїполітики у сферіцивільногозахисту; 

- суть моніторингу; 

  



вміти: 

- уміння ідентифікувати небезпеки, проводити їх аналіз, визначати 

рівень ризику та приймати необхідні заходи для безпечного виконання 

суднових робіт; 

-  уміння обґрунтовувати вибір безпечних режимів, параметрів, 

виробничих процесів та засобів особистої безпеки при роботі на борту 

судна; 

-  уміння організовувати та забезпечувати проведення суднових робіт з 

додержанням техніки безпеки відповідно вимогам національного та 

міжнародного законодавства, а також вимогам щодо запобігання 

забрудненню морського середовища; 

-  уміння ефективно виконувати функції, обов’язки та повноваження з 

питань охорони праці на робочому місці та у виробничому колективі; 

-  уміння оцінювати небезпеку, планувати та забезпечувати захист 

суднового персоналу та судна у разі виникнення надзвичайних 

ситуацій. 

- орієнтуватись у структурі державної системи цивільного захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій; 

- користуватись законодавчими актами з питань цивільного захисту; 

- визначати коло своїх обов’язків щодо моніторингу та прогнозування 

НС на ПНО, проведення ідентифікації та забезпечення ефективних дій, 

спрямованих на їх запобігання та мінімізацію їх наслідків; 

- визначати характеристики зон ураження при вибухах газоповітряних 

сумішей у відкритому та замкнутому просторі; 

- оцінювати хімічну обстановку на ОГ у разі аварій з викидом НХР. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Охорона праці 

Розділ 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Тема 1.1. Національна та міжнародна законодавча та нормативна база 

про охорону праці 

Тема 1.2. Організація охорони праці та навчання з питань охорони 

праці на суднах морського флоту 

Розділ 2. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори на суднах та 

засоби зниження їх впливу на організм людини 

Тема 2.1. Ознайомлення з судном та загальна характеристика 

виробничих шкідливих та небезпечних факторів на суднах. Поняття ризику 

та процедура оцінки ризику 



Тема 2.3. Комплексні заходи та прилади для захисту від впливу 

виробничих шкідливих та небезпечних факторів на організм людини 

Розділ 3. Техніка безпеки 

Тема 3.1. Безпека праці під час проведення ремонтних робіт на борту 

судна 

Тема 3.2. Безпека праці під час виконання небезпечних видів робіт 

Тема 3.3. Безпека праці під час вантажних і палубних робіт на суднах 

Тема 3.4. Безпека праці при експлуатації засобів судноводіння та 

зв'язку 

Тема 3.5. Електробезпека 

Розділ 4. Основи пожежної профілактики на борту судна 

Тема 4.1. Стаціонарні протипожежні установки та засоби 

пожежогасіння на суднах і їх призначення та розташування 

Модуль 2. Цивільний захист 

Тема 1.Цивільний захист на борту судна.Надзвичайні ситуації на 

територіїУкраїни і їхкласифікація  

Поняттяцивільногозахисту, нормативно правовідокументиЦЗ. Мета ЦЗ, 

основні задачі ЦЗ. Основні ознаки і класифікація НС по походженню, 

територіальному поширенню та об’єму нанесених чи очікуваних 

економічних збитків, кількості людей, що загинули чи потерпіли, фази 

розвитку НС. Джерела і причини виникнення НС. Основні причини 

виникнення техногенних аварій і катастроф і збільшення негативного впливу 

природних надзвичайних ситуацій в Україні. Класифікація факторів 

ураження джерел надзвичайних техногенних ситуацій. Номенклатура і 

параметри факторів ураження техногенних НС, що використовуються для 

контролю і прогнозування. Характеристика параметрів джерела ураження 

техногенної НС та їх позначення. Номенклатура параметрів факторів 

ураження джерел природних НС, перелік факторів ураження джерел 

природніх НС і характер їхньої дії. 

 

Тема 2.Надзвичайні ситуації та причини їх виникнення. Моніторинг 

НС. 

НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. Галузевий 

моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері 

відповідальностіцентральнихорганіввиконавчоївлади. Найменування та 

визначенняосновнихпоказниківджерелприродних НС та номенклатура, 

позначення, розмірність і порядок визначенняпараметрів ура жальних 

чинниківджерелтехногенних НС, якіконтролюються і 

підлягаютьпрогнозуванню. 



Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і 

системами захисту та ліквідації НС, стану впровадження превентивних 

заходів щодо зменшення їхніх масштабів. Мережа спостереження і 

лабораторного контролю. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, 

збирання, оброблення, передавання та збереження моніторингової 

інформації. 

Практична підготовка.Контроль радіаційної та хімічної обстановки 

на об’єкті за допомогою приладів дозиметричного контролю, індивідуальних 

дозиметрів та приладів хімічної розвідки. Розв’язування типових завдань з 

оцінки радіаційної та хімічної обстановки, оцінка інженерної обстановки під 

час вибуху газоповітряної суміші. 

 

Тема 3.Планування з питань ЦЗ на випадок НС. Зброя масового 

ураження та захист від неї. Моніторинг, прогнозування обстановки та 

планування заходів захисту при радіоактивному, хімічному і біологічному 

зараженні. 

Основипланування з питаньЦЗ, організаційно-

методичнекерівництвоплануванням, цикл планування і керуванняризиком, 

документи по плануванню. Сценарії розвитку НС. Локальні сценарії 

виникнення і розвитку НС, окремі локальні (об'єктові) сценарії розвитку НС. 

Причинно-наслідкові зв'язки між природними і техногенними НС. 

Прогнозовані дані очікуваних збитків і втрат. Регіональні сценарії. 

Превентивні і оперативні сценарії, базові (найбільш ймовірні), песимістичні 

й оптимістичні сценарії. Етапи сценаріїв розвитку НС. План локалізації і 

ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС), мета плану, рівні розвитку 

аварії. Оперативна частина ПЛАС для аварій на рівнях "А" і "Б", оперативна 

частина плану для аварій на рівні "В". План реагування на НС, задачі плану, 

окремі плани реагування на НС. План реагування на НС державного рівня, 

ціль плану. Комплекс заходів щодо запобігання і мінімізації наслідків НС 

природного характеру. 

 

Тема 4. Оцінка обстановки при надзвичайних ситуаціях 

Заходи захисту населення і об’єктів промислово – господарського 

комплексу держави від наслідків надзвичайних ситуацій важливе місце 

займає виявлення та оцінка обстановки – інженерної, пожежної, радіаційної, 

хімічної, медичної та інших. Методи виявлення та оцінки обстановки, як 

обов’язкові елементи роботи командно – керівного складу. 

Радіаційна обстановка на етапі прогнозування. Оцінка хімічної 

обстановки. Оцінка інженерної обстановки. Захист населення в надзвичайних 

ситуаціях. 

 

Тема 5.Загальносуднова організація та підготовка судна з питань 



цивільного захисту.Стійкість роботи об’єктів морського транспорту у 

надзвичайних ситуаціях 

Поняття про стійкість роботи об’єктів морського транспорту. Основні 

вимоги. Розміщення об’єктів. Вимоги до систем. Оцінка роботи у 

надзвичайних ситуаціях. Оцінка інженерного захисту робітників. 

 

Тема 6. Організація і порядок проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт в осередках ураження 

Мета та зміст рятувальних та інших невідкладних робіт. Послідовність 

прийому та способи проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. 

Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Терміни 

проведення робіт. Особливості проведення рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 

 

4. Структура навчальної дисципліни. 
 

Назви модуля і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьог

о 

 у тому числі 

усього 

у тому числі 

лекц. пр. лаб. с. р. лекц

. 

пр. с. р. 

 Модуль 1.Охорона праці 

Розділ 1. Правові та 

організаційні основи 

охорони праці 

- - - - -     

Тема 1.1. Національна та 

міжнародна законодавча 

та нормативна база про 

охорону праці 

5 2 - - 3     

Тема 1.2. Організація 

охорони праці та 

навчання з питань 

охорони праці на суднах 

морського флоту 

5 - 2 - 3     

Розділ 2. Шкідливі та 

небезпечні виробничі 

фактори на суднах та 

засоби зниження їх 

впливу на організм 

людини 

- - - - -     

Тема 2.1. Ознайомлення 

з судном та загальна 

характеристика 

виробничих шкідливих 

та небезпечних факторів 

на суднах. Поняття 

ризику та процедура 

оцінки ризику 

5 2 - - 3     



Тема 2.2. Нещасні 

випадки, профілактика 

травматизму та 

професійних 

захворювань на суднах. 

Аналіз небезпек при 

проведенні небезпечних 

видів суднових робот. 

Акт розслідування 

нещасного випадку 

5 2 - - 3     

Тема 2.3. Комплексні 

заходи та прилади для 

захисту від впливу 

виробничих шкідливих 

та небезпечних факторів 

на організм людини. 

5 2 - - 3     

Розділ 3. Техніка 

безпеки 
- - - - -     

Тема 3.1. Безпека праці 

під час проведення 

ремонтних робіт на 

борту судна. 

4 2 - - 2     

Тема 3.2. Безпека праці 

під час виконання 

небезпечних видів робіт. 

3 - - - 3     

Тема 3.3. Безпека праці 

під час вантажних і 

палубних робіт на 

суднах. 

2 - - - 2     

Тема 3.4. Безпека праці 

при експлуатації засобів 

судноводіння та зв'язку 

3 - - - 3     

Тема 3.5. 

Електробезпека 
2 - - - 2     

Розділ 4. Основи 

пожежної профілактики 

на борту судна. 

- - - - -     

Тема 4.1 Стаціонарні 

протипожежні 

установки та засоби 

пожежогасіння на 

суднах і їх призначення 

та розташування 

4 2 - - 2     

Контрольна робота 2 - 2 - -     
Усього за модуль 1 45 12 4 - 29     
 Модуль 2. Цивільний захист 
Тема 1. Цивільний 

захист на борту судна. 

Надзвичайні ситуації на 

території України і їх 

класифікація 

6 2 - - 4     



Тема 2. Надзвичайні 

ситуації та причини їх 

виникнення. Моніторинг 

НС 

7 2 - 2 3     

Тема 3. Планування з 

питань ЦЗ на 

випадокНС. Зброя 

масового ураження та 

захист від неї. 

Моніторинг, 

прогнозування 

обстановки та 

планування заходів 

захисту при 

радіоактивному, 

хімічному і 

біологічному зараженні. 

6 2 - - 4     

Тема 4. Оцінка 

обстановки при 

надзвичайних ситуаціях 

8 2 - 2 4     

Тема 5. Стійкість 

роботи об’єктів 

морського транспорту у 

надзвичайних 

ситуаціях.Загальносудно

ва організація та 

підготовка судна з 

питань цивільного 

захисту. 

6 2 - - 4     

Тема 6. Організація і 

порядок проведення 

рятувальних та інших 

невідкладних робіт в 

осередках ураження 

6 2 - - 4     

Контрольна робота 6 - 2 - 4     

Усього за модуль 2 45 12 2 4 27     

Усього годин 90 24 6 4 56     

 

5. Теми лабораторних занять1 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

1 
Прибори хімічної розвідки та 

дозиметричного контролю   

2 - 

2 
Визначення зон і втрат при ураженні 

хімічно небезпечними речовинами 

2 - 

3 Модульна контрольна робота 2 - 

 
1Для заочної форми навчання замість лабораторних робіт проводяться практичні заняття. 



№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Разом 6 - 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 
Модуль 1. Охорона праці 

1 
Розділ 1. Правові та організаційні основи охорони 

праці 
-  

2 
Тема 1.1. Національна та міжнародна законодавча 

та нормативна база про охорону праці 
3  

3 
Тема 1.2. Організація охорони праці та навчання з 

питань охорони праці на суднах морського флоту 
3  

4 
Розділ 2. Шкідливі та небезпечні виробничі 

фактори на суднах та засоби зниження їх впливу 

на організм людини 

-  

5 

Тема 2.1. Ознайомлення з судном та загальна 

характеристика виробничих шкідливих та 

небезпечних факторів на суднах. Поняття ризику 

та процедура оцінки ризику 

3  

6 

Тема 2.2. Нещасні випадки, профілактика 

травматизму та професійних захворювань на 

суднах. Аналіз небезпек при проведенні 

небезпечних видів суднових робот. Акт 

розслідування нещасного випадку 

3  

7 
Тема 2.3. Комплексні заходи та прилади для 

захисту від впливу виробничих шкідливих та 

небезпечних факторів на організм людини. 

3  

8 Розділ 3. Техніка безпеки -  

9 
Тема 3.1. Безпека праці під час проведення 

ремонтних робіт на борту судна. 
2  

10 
Тема 3.2. Безпека праці під час виконання 

небезпечних видів робіт. 
3  

11 
Тема 3.3. Безпека праці під час вантажних і 

палубних робіт на суднах. 
2  

12 
Тема 3.4. Безпека праці при експлуатації засобів 

судноводіння та зв'язку 
3  

13 Тема 3.5. Електробезпека 2  

14 
Розділ 4. Основи пожежної профілактики на 

борту судна. 
-  

15 
Тема 4.1 Стаціонарні протипожежні установки та 

засоби пожежогасіння на суднах і їх призначення 

та розташування 

2  

Модуль 2. Цивільний захист  

1 
Тема 1. Цивільний захист на борту судна. 

Надзвичайні ситуації на території України і їх 

класифікація 
4  



2 
Тема 2. Надзвичайні ситуації та причини їх 

виникнення. Моніторинг НС 
3  

3 

Тема 3. Планування з питань ЦЗ на 

випадокНС. Зброя масового ураження та захист 

від неї. Моніторинг, прогнозування обстановки та 

планування заходів захисту при радіоактивному, 

хімічному і біологічному зараженні. 

4  

4 
Тема 4. Оцінка обстановки при 

надзвичайних ситуаціях 
4  

5 

Тема 5. Стійкість роботи об’єктів 

морського транспорту у надзвичайних 

ситуаціях.Загальносуднова організація та 

підготовка судна з питань цивільного захисту. 

4  

6 
Тема 6. Організація і порядок проведення 

рятувальних та інших невідкладних робіт в 

осередках ураження 
4  

7 
Тема 1. Цивільний захист на борту судна. 

Надзвичайні ситуації на території України і їх 

класифікація 
4  

Разом 56  

 

7. Методи навчання 

 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Цивільний захист і охорона праці в галузі» є лекції, практичні заняття та 

самостійна робота студентів з навчальною та довідковою літературою. 

Методи навчання, що застосовуються при викладенні матеріалу 

дисципліни «Цивільний захист і охорона праці в галузі», за характером 

подачі навчального матеріалу є словесні, наочні та практичні. За 

організаційним характером навчання є інтерактивними методами навчання. В 

умовах карантину спричиненим корона вірусу (COVID-19) лекційні заняття 

проводятьсядистанційно в системі «MOODLE». 

Практичні заняття проводяться по вузловим і найбільш складним 

питанням (тем, розділів) навчальної програми. Вони можуть бути побудовані 

як на матеріалі однієї лекції, а також з певної теми без читання попередньої 

лекції. Головна і визначальна особливість будь якого практичного заняття – 

наявність елементів самостійної роботи, діалогу між викладачем і студентами 

та самими студентами. 

 

8. Методи контролю 

 

Передбачено два види контролю знань студентів: поточний і 

підсумковий, перший із яких проводиться на практичних заняттях з метою 

перевірки рівня якості навчання, зокрема і самостійної роботи. Засвоєння 

практичних вмінь та навичок контролюється під час проведення поточних 

занять. 



Підсумковий контроль здійснюється по закінченню навчання з 

дисципліни М-1 і включає семестровий залік з охопленням усього переліку 

питань теоретичної і практичної підготовки студентів. 

Підсумкова поточна оцінка Модуля-1 з дисципліни складається з 

оцінок: 

1. написання модульної контрольної роботи (МКР-1), максимальна 

оцінка – 60 балів. 

2. обов’язкового виконання поточних контрольних завдань (ПК-1, ПК-

2, ПК-3, ПК-4) на практичних заняттях (40 балів); 

В модульну контрольну роботу (МКР-1) входить 4 задачі. Задачі 

підбираються таким чином, щоб охопити основні теми дисципліни, 

включаючи практичні заняття, були однакової складності для всіх студентів, 

за ними можливо було оцінити знання студентів щодо всього матеріалу 

дисципліни.  

Письмова модульна контрольна робота (МКР-1) має навчальний 

характер, її використання сприяє формуванню у студентів навичок 

самостійної роботи. 

Підсумкова, тобто залікова, письмова робота проводиться під час 

заліку для перевірки і оцінювання підсумкових знань студентів. 

Якщо студент під час поточного контролю набрав в сумі не менш ніж 

60 балів, за його побажанням він може бути звільненим від підсумкової 

(залікової) контрольної роботи і йому буде виставлений залік на підставі 

результатів поточного контролю. 

 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики для заліку 

90 - 100 відмінно   

зараховано 

82 - 89 
добре  

74 - 81 

64 - 73 
задовільно 

60 - 63 

35 -59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Учбові фільми з фільмофонду кафедри «Судноводіння і морська безпека» 

2. Теми самостійної роботи. 



3. Гончарук І.П. Цивільний захист Конспект лекцій з ЦЗ для студентів усіх 

спеціальностей та форм навчання. 

4. Електронні варіанти текстів лекцій. 

5. Гаврилов А.В., Волошин А.А., Семьянинов В.Н., Пуляев И.А. 

Гражданскаязащита и оценкапоследствий ЧС. 

6. Методічні вказівкі до виконання лабораторних робот. 

7. Теми самостійної роботи. 

8. Питання контрольно-модульних робіт. 

9. Питання до підсумкового заліку. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. КонституціяУкраїни. Основний закон. – К., 1996. 

2.Кодекс цивільного захисту України. Rada.gov.ua/laws/show/5403-17.  

3. Закон України “ Про правовий режим надзвичайного стану”. - 

К.Урядовийкур’єр, 14.06.2000.-№107. 

4. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець 

С.М., Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. 

посібник К: 2008.– 223 с. 

5. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного 

захисту: Навч. посібник / Львів,  2010.- 384 с 

6. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захистнаселення і 

територійвіднадзвичайнихситуацій. Т.1. "Техногенна та природнанебезпека". 

Т.3."Інженерно-технічні заходи цивільногозахисту (цивільної оборони) та 

містобудування".Посібник.- К.: КІМ, 2007, 2008.- 636 с.,- 152 с. 

7. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: 

Центр учбовоїлітератури, 2008.– 158 с.  

8. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організаціяфункціональногонавчання у 

сферіцивільногозахисту".  Навчальнийпосібник. -К., 2008. -286с.  

9. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільнийзахист: Навч. 

Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.  

10. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільнийзахист: Підручник.– К: 

Знання-Прес, 2007.– 487 с. 

Допоміжна 
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