
Анотація навчальної дисципліни ” Захист України ” 

 

Мета: є формування у студентів життєво необхідних знань, умінь і 

навичок щодо захисту України та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також 

системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову 

частину національно-патріотичного виховання. 

Предмет – основи нормативно-правового захисту України, функції 

Збройних Сил України та інших формувань, основи захисту України та 

цивільного захисту населення та основ домедичної підготовки. 

Дидактична структура ( освітні компоненти ) - основи національної 

безпеки України, Збройні Сили України на захисті України, Статути Збройних 

Сил України, стройова підготовка, вогнева підготовка, тактична підготовка, 

прикладна фізична підготовка, основи цивільного захисту, домедична 

допомога. 

Основні загальні та фахові компетентності (СК): 

- Спілкування державною мовою – володіти мовною базою, 

спілкування на військову тематику; 

- Спілкування іноземними мовами – брати участь в 

іншомовному спілкуванні щодо військової справи; 

- Математична – роз’язувати вогневі задачі на ураження 

противника як процес знищення цілей вогнем з різних видів зброї; 

- Інформаційно-цифрова – знаходити, аналізувати та 

добирати необхідну інформацію, обробляти її, зберігати та передавати 

її за допомогою технічних засобів та інформаційних технологій; 

- Уміння вчитися впродовж життя – визначати мету 

навчальної діяльності, добирати та застосовувати потрібні знання і 

способи діяльності для досягнення мети; 

- Ініціативність і підприємливість – генерувати нові ідеї, 

аналізувати, ухвалювати оптимальні рішення щодо уникнення 

військових конфліктів та їхнього урегулювання мирним шляхом; 



- Соціальна та громадянська – аргументувати та відстоювати 

свою позицію; 

- Обізнаність та самовираження у сфері культури – розуміти 

власну національну культуру, історію та становлення сучасних 

Збройних сил, повагу до історичного минулого. 

Загальна система оцінювання: 12-бальна шкала   оцінювання, 

побудована за принципом сумування набутих знань, умінь і навичок з 

урахуванням зростання рівня особистих досягнень здобувача. 

Умови допуску до підсумкового контролю: студент допускається до 

підсумкового контролю, якщо має не нижче ніж 4 бали досягнень з кожного 

тематичного оцінювання. Семестрова оцінка виставляється як середня за 

результатами тематичного контролю. Річна оцінка виставляється як 

середньоарифметична за результатами семестрового контролю. 

Політика оцінювання результатів навчання та академічна 

доброчесність: списування під час самостійних та контрольних робіт 

заборонені; відвідування занять є обов’язковим; пропущені заняття 

відпрацьовуються студентами, а негативні перездаються. 

Кореквізити: «Всесвітня історія», «Історія України», «Правознавство», 

«Природничі науки». 

Постреквізити: галузеві юридичні дисципліни. 

 

 


