Навчальна дисципліна: ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Статус: нормативний
Курс: 5
Семестр: 9
Кількість залікових кредитів ECTS – всього: 1,0
з них аудиторних:
лекційних:
практичні заняття:
самостійна робота студентів:
Попередні умови для вивчення: навчальні дисципліни –
життєдіяльності», «Вступ до фаху», «Основи охорони праці».

«Безпека

Опис дисципліни
Мета: формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати
складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення
у сфері цивільного захисту, з урахуванням особливостей майбутньої
професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного
прогресу.
Завдання: передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і
технологій з прогнозування надзвичайних ситуацій, побудови моделей
їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу
заходів, спрямованих на відвернення надзвичайних ситуацій, захисту
персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах
надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.
Предмет: вирішування професійних завданнь з урахуванням вимог
цивільного захисту та володіння головними професійними компетенціями.
Змістовні модулі:
Модуль 1. Загальна підготовка
Модуль 2. Профільна підготовка
Форми та методи навчання: лекції, ситуації, розрахунково-аналітичні
завдання, реферати, тестування.
Форми організації контролю знань, система оцінювання:
Диференційований залік – 9 семестр.
Залік: 60% – модульний контроль,
40 % – підсумковий контроль: залікова робота в письмовій
формі (2 ак. години)
Оцінювання відбувається за чотирьохбальною шкалою та шкалою ЕСTS.
Критерії оцінки знань наведені в робочій програмі
Навчально-методичне забезпечення: НМКД – робоча програма,
тексти лекцій, плани практичних занять, пакет розрахунково-аналітичних
завдань, тести, ситуації. В наявності електронний варіант.

Мова викладання: українська, російська.
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