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Консультації
2. Анотація до навчальної дисципліни

Дисципліна «Цивільний захист» складена відповідно до освітньої програми
підготовки ОС «Бакалавр» спеціальності 242 Туризм (ОП "Туризм.
Проектно-грантовий менеджмент"). «Цивільний захист» буде корисна майбутнім
здобувачам туризму для отримання базових знань з ідентифікації потенційних
небезпек; прогнозування наслідків впливу небезпек та надзвичайних ситуацій на
організм людини; вивчення способів та засобів захисту населення в умовах
надзвичайних ситуацій; організації умов праці відповідно до нормативів робочого
місця та безпеки виробничих процесів; вивчення безпечного обслуговування тварин
з дотриманням особистої гігієни та надання їм лікувальної допомоги.

3. Мета та цілі навчальної дисципліни
Мета курсу: забезпечення студентів глибокими сучасними знаннями теоретичних
основ цивільного захисту та формування необхідних у майбутній практичній
діяльності фахівців умінь і навичок вирішення завдань захисту людей і середовища
їх проживання.
Цілі курсу: передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати
професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо
забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та
надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої
відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування
об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах
науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

4. Загальні і фахові компетентності
Загальні компетентності: ЗК01. 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
ЗК02. Здатність зберігати та примножувати
моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння
історії та закономірностей розвитку предметної



області, її місця у загальній системі знань про
природу і суспільство та у розвитку суспільства,
техніки і технологій, використовувати різні види
та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя
3K13. Здатність планувати та управляти часом
ЗК14. Здатність працювати в команді та
автономно

Фахові компетентності: ФК1.Знання та розуміння предметної області та
розуміння специфіки професійної діяльності
ФК9.3датність забезпечувати безпеку туристів у
звичайних та складних форс-мажорних
обставинах

5. Програмні результати навчання
ПРН 01. Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення
туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з
обслуговування туристів.
ПРН 09. Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на
основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних
технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки.
ПРН 12. Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами
туристичних послуг.
ПРН 14. Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття.
ПРН 21. Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати
своєї професійної діяльності.

6. Організація навчання
Обсяг курсу – 3 кредитів ECTS, 90 годин
Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 12
семінарські заняття /
практичні / лабораторні

18

самостійна робота 60
Ознаки навчальної дисципліни
Семестр Спеціальність Курс

(рік навчання)
Нормативний /
вибірковий

ІІ 242 Туризм І вибірковий
Тематика навчальної дисципліни
Тема кількість год.

лекції заняття сам. роб.
Тема 1. Категорійно- понятійний апарат з безпеки
життєдіяльності і цивільного захисту, таксономія
небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек.

2 2 7

Тема 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та
дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки.

2 2 7

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Аварії
на потенційно-небезпечних об’єктах.

2 2 7



Тема 4. Основи виробничої безпеки. Пожежна
безпека на об’єктах господарської діяльності.

2 2 7

Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та
характеристики.

2 2 7

Тема 6. Застосування ризик- орієнтованого підходу
для побудови імовірнісних структурно-логічних
моделей виникнення та розвитку НС.

2 2 7

Тема 7. Законодавчі та нормативно-правові основи
цивільного захисту.

4 12

Тема 8. Основні принципи та способи захисту
населення та територій від надзвичайних ситуацій.
Локалізація та ліквідація НС.

2 6

ЗАГ.: 12 18 60
7. Система оцінювання навчальної дисципліни

Загальна система оцінювання
навчальної дисципліни

100 балів

Вимоги до письмових робіт Денна форма навчання:
Загальний бал за виконання письмових робіт – 25
балів, що включає: 2 контролі самостійної роботи –
10 і 15 балів відповідно

Семінарські заняття 40 балів

Умови допуску до
підсумкового контролю

26 балів

Підсумковий контроль Залік (комбінована форма): 25 балів
8. Політика навчальної дисципліни

Атмосферу довіри, взаєморозуміння, взаємоповаги потрібно будувати щоденно.
Політика ректорату спрямована на академічну доброчесність, прозорість та
законність діяльності. Задля цього розроблено та впроваджено «Положення про
запобігання академічного плагіату», «Положення про Комісію з питань етики та
академічної доброчесності», «Кодекс честі ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Стефаника» і опубліковано їх на сайті. Викладеними в цих
документах принципами (відповідальності, справедливості, академічної свободи,
взаємоповаги, безпеки і добробуту, законності) та правилами поведінки студентів і
працівників університету, які базують на відповідних законах, й керується кафедра
готельно-ресторанної та курортної справи у своїй діяльності. В університеті діє
«Гаряча лінія» з ректором, «Телефон довіри», більшість вступних іспитів
проводиться за комп’ютерно-тестовими технологіями, а іспит за допомогою
онлайн-трансляції можна переглядати у реальному часі. Діяльність кафедри,
ректорату з питань запобігання та виявлення корупції здійснюється на основі
чинного законодавства України.

9. Рекомендована література
Методична література
1. Шикеринець В.В. Охорона праці в галузі : Навчально-методичний посібник для
бакалаврів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа». Київ : ТОВ
«Видавничий дім «АртЕк», 2016. 86 с.



2. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум :
Навчальний посібник. Суми : Університетська книга, 2009. 540 с.
3. Курортна справа (самостійна робота студентів) : Навчально-методичний посібник /
[Клапчук В.М. та ін.] / [За ред. проф. В.М. Клапчука] / Факультет туризму, ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Івано-Франківськ : «Фоліант», 2018. 147 с.

Рекомендована література
Базова
1. Кошель В.І., Сав’юк Г.П., Дзундза Б.С. Безпека життєдіяльності :
Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : НАІР, 2018. 163 с.
2. Байзентинов Н. В. Методические рекомендации по оказанию первой неотложной
медицинской помощи. Ставрополь : СКЦ ЗИОМ, 2005. 36 с.
3. Бедрій Я. Л. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник. Київ : Кондор, 2009.
286 с.
4. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний Н.М. Безпека життєдіяльності : Навчальний
посібник. Київ : Каравела, Львів : Новий світ-2000, 2002. 328 с.
5. Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник. Київ : Основа,
2011. 256 с.
6. Михайлюк В. О., Халмурадов Б. Д. Цивільна безпека : Навчальний посібник.
Київ : Центр навч. л-ри, 2008. 158 с.
7. Васійчук В.О., Гончарук В.Є. та ін. Основи цивільного захисту : Навчальний
посібник. Львів, 2010. 384 с.
8. Джигирей B.C., Жидецький В.Ц. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник.
Львів. : Афіша, 2000. 256 с.
9. Запорожець О.І., Халмурадов В.І., Применко В.І. Безпека життєдіяльності :
Підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 448с.
10. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. Суми : Універ. Книга, 2000.
11. Пістун І.П., Кіт Ю.В. Безпека життєдіяльності. : Практичні заняття. Львів. :
Афіша, 2000. 239 с.
12. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист : Підручник. Київ : 2007.
487 с.
13. Шоботов В.М. Цивільна оборона : Навчальний посібник. Київ : 2006. 438 с.

Допоміжна
1. Коваленко Г. І., Мусіяченко Ф. В., Протасенко О. Ф. Безпека життєдіяльності
людини : Конспект лекцій. Харків : ВД "ІНЖЕК", 2008. 360 с.
2. Лапін В. М. Безпека життєдіяльності людини. Київ : Знання, 2007. 332 с.
3. Повякель Н. И. Практическая психология в системах "человек-техника". Киев :
МАУП, 2003. 296 с.
4. Стеблюк М. І. Цивільна оборона та цивільний захист : Підручник. Київ : Знання-
Прес, 2007. 487 с.
5. Тимош І. М. Основи фізіології та психології праці. Тернопіль : Економічна думка,
1999. 168 с.
6. Филиппов М. М. Психофизиология функциональных состояний. Киев : МАУП,
2006. 240 с.



7. Заплатинський В.М. Полімовний тлумачний словник з безпеки : Підручник. Київ :
Центр учбової літератури, 2009. 120 с.
8. Іванова І.В. Заплатинський В.М., Гвоздій С.П. Безпека життєдіяльності :
Навчально-контролюючі тести. Київ : «Саміт-книга», 2005. 148 с.

Інформаційні ресурси
1. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи) : Навчальний посібник / За заг.
Ред.. І.П. Пістуна. Львів : Тріада плюс, 2010. 648 с.
2. Охорона праці (практикум) : Навчальний посібник / За заг. Ред.. І.П.Пістуна.
Львів. : Тріада плюс, 2011. 436 с.
3. Надзвичайні ситуації. Основи законодавства України. Київ, 1998. 544 с.

Викладач Шикеринець В.В.


