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Силабус навчальної дисципліни 

«Правові засади захисту об’єктів критичної інфраструктури 

Рівень вищої освіти Перший курс ОС «Магістр» 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр 1 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

120 / 4 (очна форма)  

120 / 4 (заочна форма) 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

вивчення основних засад та принципів державної політики у сфері 

захисту критичної інфраструктури й нормативно-правової бази з 

питань правового регулювання безпеки на об’єктах критичної 

інфраструктури. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

формування у слухачів теоретичних знань з питань державного 

регулювання процесів,  пов’язаних з захистом населення і 

територій від надзвичайних ситуацій різноманітного походження, 

пожежної безпеки та практичних навичок, які необхідні 

керівникові служби цивільного захисту для рішення організаційно-

управлінських задач в рамках функціонування державної системи 

цивільного захисту. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

набути такі компетентності:  

– на основі аналізу і прогнозування розробляти організаційні і 

практичні заходи щодо попередження і ліквідації різноманітних 

надзвичайних ситуацій та пожеж; 

– приймати типові рішення з організації діяльності апаратів і 

підрозділів ДСНС, на рівні району і міста, під час функціонування 

їх у відповідних режимах; 

– організовувати роботу з координації і взаємодії з місцевими 

органами виконавчої влади та підрозділами і аварійно-

рятувальними службами відповідних центральних органів 

виконавчої влади під час виникнення надзвичайних сиуацій та 

пожеж. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

– здійснювати розподіл функцій, завдань і повноважень відповідно 

до призначення організаційної структури ДСНС; 

– аналізувати дії під час виникнення надзвичайних ситуацій у тому 

числі які пов’язані з пожежами; 

– визначати види аварійно-рятувальних формувань і порядок 

організації їх діяльності; 

–визначати склад сил і засобів з ліквідації окремих видів 

надзвичайних ситуацій; 

– розробляти режимні заходи; 

– розробляти окремі розділи плану дій органів управління 

територіальної підсистеми державної системи цивільного захисту; 

– розробляти плани реагування за видами надзвичайних ситуацій 

та плани взаємодії. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 



 

 

Фото за 

бажанням 

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань, 

що вдосконалюють і поглиблюють інженерну підготовку у 

фахівців освітнього рівня магістр у галузі знань 26 «Цивільна 

безпека» для забезпечення надійного захисту об’єктів критичної 

інфраструктури, що є однією з ключових умов єдиної системи 

кібербезпеки України. Нормативна дисципліна направлена на 

вдосконалення підготовки фахівців стосовно формування переліку 

об’єктів критичної інфраструктури держави як важливого 

елемента систем заходів із забезпечення кіберзахисту та 

кібербезпеки України. 

Види занять: 

Лекції, практичні заняття, домашнє завдання 

Методи навчання: 

- словесні (лекційні заняття передбачають розкриття сутності 

явищ, наукових понять, процесів, законодавчої бази України); 

- практичні методи (застосування практичних знань при 

розв'язанні задач); 

- наочні методи (використання слайдів, ілюстрацій). 

Форми навчання: 

Заочна та денна 

Пререквізити Дана дисципліна базується на знаннях таких дисциплін «Природні 

та техногенні загрози, оцінювання небезпек», «Безпека потенційно 

небезпечних технологій та виробництв, «Державне регулювання 

діяльності у сфері цивільної діяльності» та є базою для вивчення 

подальших дисциплін, а саме: «Міжнародні аспекти забезпечення 

цивільної безпеки», «Національна та міжнародна безпека», 

«Організація страхових відносин» та ін. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9145 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9145 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Семестровий диф. залік 

Кафедра Цивільної та промислової безпеки 

Факультет Факультет  

Викладач(і) ПІБ Синило К.В. 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: доцент 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%201
0267 

Тел.: 0979538597 

E-mail: synyka@ukr.net 

Робоче місце: кафедра цивільної та промислової безпеки, 7.320 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Державна політика у сфері захисту критичної інфраструктури 

ґрунтується на засадах шляхом визнання необхідності 

забезпечення безперервності функціонування критичної 

інфраструктури та визначення законодавчих вимог до захисту 

критичної інфраструктури. 

Лінк на дисципліну https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9145 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2010267
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%2010267


Розробник          Синило К.В. 


