
 

Силабус навчальної дисципліни 

«Цивільний захист  та охорона праці в галузі» 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки 

Освітньо-наукова програма: Освітні, педагогічні науки  (Педагогіка вищої школи) 

Рівень вищої освіти:  другий (магістерський) 

Курс: І 

Семестр:ІІ 

Факультет Факультет соціальної та психологічної освіти 

Кафедра Кафедра техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Викладач(-і) ПІБ: Мельник Олександр Васильович, Сусло Лариса Вікторівна 

Посада:  доцент кафедри  техніко-технологічних дисциплін, охорони 

праці та безпеки життєдіяльності , старший викладач кафедри техніко-

технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності 

E-mail: o.v.meljnyk@udpu.edu.ua , l.v.suslo@ udpu.edu.ua. 

Лінк на освітній контент 

дисципліни 
https://moodle.dls.udpu.edu.ua 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 
3/90 
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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є необхідною умовою 

освітнього процесу, базується на недопущенні практик списування, 

плагіату, фабрикації. Академічна доброчесність регламентується 

Кодексом академічної доброчесності Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування аудиторних занять здобувачами вищої освіти є необхідна та 

обов’язкова складова освітнього процесу. Вагомими причинам пропусків 

занять можуть бути: хвороба, відрядження, академічна мобільність, за 

наявності відповідних документів. Про відсутність на занятті та причини 

відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача особисто, 

або через старосту. За об’єктивних причин ( міжнародна мобільність, 

карантин) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з 

керівником курсу. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувач вищої освіти має можливість за власної ініціативи самостійно 

підготувати доповідь відповідно до тем робочої програми: лекційних, 

лабораторних занять на основі пошуку та огляду наукових публікацій за 

заданою тематикою дисципліни, або поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем, або дотичних тем; самостійно вибирати тему доповіді 

використовуючи літературний фонд наукової бібліотеки університету, 

Інтернет мережі з творчою обробкою отриманої інформації. 

Що будемо вивчати?  Основні засади цивільного захисту. Оцінка обстановки та захист 

населення в НС. Охорона праці як категорія.  Державне управління 

охороною праці. 

Чому це треба вивчати?  Курс спрямований на підготовку здобувачів вищої освіти, здатних на 

практиці застосовувати набуті знання з питань цивільного захисту та 

охорони праці. Підготовлений фахівець здатний класифікувати 

надзвичайні ситуації, аналізувати найважливіші фактори аварій та 

катастроф в Україні і в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя; 

проводити радіаційний моніторинг довкілля; оцінювати радіаційну та 

хімічну обстановку, аналізувати її, надавати практичні рекомендації щодо 

недопущення або мінімізації надходження радіонуклідів до організму 

людей тварин та навколишнього середовища в цілому; надавати практичні 

рекомендації щодо заходів спрямованих на виведення радіонуклідів з 

організму людини (терапія, харчування та ін.); проводити нейтралізацію 

отруйних речовин, сильнодіючих отруйних речовин, зокрема ртуті та її 

небезпечних парів. 

Також курс спрямований на формування у майбутніх фахівців (магістрів) 
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умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною 

праці 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 у конкретній галузі. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Розв’язувати проблеми у сфері цивільного захисту та охорони праці в 

галузі із застосуванням загальноприйнятих та/або стандартних підходів та 

міжнародного і вітчизняного досвіду. 

Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних проблем 

цивільного захисту та охорони праці в галузі і обдуманого вибору шляхів 

їх вирішення. 

Уміти формувати ефективні комунікаційні стратегії з метою донесення 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в сфері цивільного захисту та 

охорони праці в галузі. 

Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та 

широкого загалу, робити презентації та повідомлення. 

Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання 

результату з акцентом на професійну сумлінність та відповідальність за 

прийняття рішень. 

Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій щодо 

цивільного захисту та охорони праці в галузі. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Навички міжособистісної взаємодії. 

Зміст дисципліни Цивільний захист у сучасних умовах. 

Надзвичайні ситуації у мирний та воєнний час. 

Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях. 

Захист населення в надзвичайних ситуаціях. 

Міжнародні норми в галузі охорони праці. 

Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі 

Система управління охороною праці в організації 

Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних 

випадків. Структура, основні функції і завдання управління охороною 

праці в організації 

Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності. 

Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. 

Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. 

Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. 

Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві. 

Обов’язкові завдання Планується виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових та 

додаткових завдань: 
1. Навчити здобувачів вищої освіти діям у надзвичайних ситуаціях 

мирного і воєнного часу; способам і засобам захисту населення і дітей; 

основам організації і проведення рятувальних та інших невідкладних 

робіт при ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих і в 

осередках ураження; діям їх як викладачів (вчителів) разом із учнями 

загальноосвітніх шкіл у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

2. Ознайомити з організацією, методикою підготовки і проведення занять 

з цивільного захисту з населенням і учнями загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

3. Навчити оцінювати радіаційну та хімічну обстановку і відповідно діяти 

у випадку виникнення надзвичайних ситуацій в мирний і воєнний час. 

4. Забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників 

у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через 

ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у 

посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. 

Міждисциплінарні зв’язки Безпека життєдіяльності, охорона праці, методологія та організації 

наукових досліджень 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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Поточний контроль Поточне оцінювання на лабораторному занятті; модульний тестовий 

контроль; оцінка за виконання лабораторних робіт. 
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