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Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Особливості участі в інтеграційних процесах європейських країн, 

можливостей розширення кордонів європейської інтеграції та 

наслідків участі країни в інтеграційних процесах. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Формування системи теоретичних знань та навичок з питань 

європейської інтеграції, аналізу впливу різних форм 

співробітництва та членства країн ЄС на розвиток національної 

економіки та безпеки, розуміння сутності та особливостей 

євроінтеграційної політики України. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен набути такі компетентності:  

- визначити структуру та суттєві елементи Європейського 

Союзу; 

- охарактеризувати діяльність органів та інститутів ЄС; 

- обґрунтувати необхідність здійснення регіональної політики; - 

проаналізувати процес переходу до європейського 

внутрішнього ринку;  

- визначити джерела фінансування бюджету ЄС; 

- проаналізувати сутність, напрями та інститути спільної 

політики ЄС у галузі науково-технологічного розвитку;  

- назвати особливості впровадження спільних політик ЄС;  

- виявити шляхи наближення України до ЄС; 

- розробити стратегію інтеграції України до Європейського 

Союзу через транскордонне співробітництво.  

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Набуті знання забезпечують розуміння основних напрямів, 

механізмів та інструментів зближення України та ЄС.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань, 

що дозволяє вдосконалити підготовку фахівців освітнього рівня 

магістр у галузі знань 26 «Цивільна безпека» щодо наукового 

розуміння сутності та особливостей інтеграційних процесів у 

Європі, організаційних та правових засад Європейського Союзу, 

особливостей євроінтеграційної політики України, зокрема у 

секторі безпеки та охорони навколишнього середовища. 

Нормативна дисципліна направлена на набуття студентами знань 

щодо суті процесу європейської економічної інтеграції, основних 

напрямів процесу внутрішньої та зовнішньої конвергенції країн-

учасниць, формування навичок ідентифікації країнових та 

наднаціональних моделей зближення в ЄС і усвідомлення 



 

 

Фото за 

бажанням 

основних напрямків, механізмів та інструментів зближення 

України та ЄС. 

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 у комплексі з дисциплінами «Міжнародні аспекти забезпечення 

цивільної безпеки», «Національна та міжнародна безпека» та 

«Державне регулювання діяльності у сфері цивільної діяльності». 

 

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  ФЕБІТ 

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 

Забезпечує розуміння основних напрямів та процесу 

співробітництва України і Європейського Союзу та шляхи 

впровадження цілей сталого розвитку 

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

 

 

Розробник          Синило К.В. 

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

