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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 
Галузь знань 

08 Право 

обов'язкова 

 

Модулів – 3 

Спеціальність 

 081 Право 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 2-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 

                                  (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

4-й 4-й 

Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

молодший спеціаліст 

 

18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 2 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

54 год. 82 год. 

Вид контролю: Залік 
 

  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить:  
для денної форми 
навчання - 
для заочної форми 
навчання - 



2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 
Мета дисципліни: полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок 

для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення 

техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та 

привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у 

студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. 

Завдання дисципліни: 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. 

Предмет: формування ідеології безпеки, попередження прояву небезпеки шляхом 

вивчення загальних закономірностей появи та розвитку небезпек, їх властивостей, наслідків 

впливу на організм людини, основ захисту людини та середовища її життя, а також на 

розробку та реалізацію засобів і методів створення та підтримки здорових і безпечних умов 

життя та діяльності людини в умовах побуту, виробництва і надзвичайних ситуацій. 

Місце дисципліни в навчальному процесі. Навчальна дисципліна «Безпека 

життєдіяльності» займає провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», оскільки є дисципліною, що 

використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук з філософії, 

біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо і 

дозволяє випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з 

урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють 

надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни:  

знати:  

- мету та основні завдання курсу «Безпека життєдіяльності»; 

- важливі терміни, поняття та визначення здоров’я та безпеки життєдіяльності; 

- загальну характеристику впливу діяльності людини на навколишнє середовище; 

- джерела небезпеки життєдіяльності людини та породжені ними фактори; 

- безпеку життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій; 

- організацію і управління безпекою життєдіяльності; 

- фактори формування здорового способу життя; 

- оздоровчий вплив на організм людини природних та соціальних факторів; 

вміти: 

- визначати рівень безпеки системи „людина – життєве середовище‖; 

- оцінити відповідність стану навколишнього середовища вимогам здорового та 

безпечного існування людини; 

- визначати профілактичні заходи захисту від дії літосферних небезпек; 

- попереджувати руйнівні наслідки гідросферних небезпек; 

- застосовувати засоби захисту будівель і споруд від дії атмосферних небезпек; 

- вибирати ефективні засоби захисту від бактеріальних та вірусних захворювань; 

- володіти простими методами оцінювання стану фізичного, психічного та 

соціального здоров’я; 

- використовувати різноманітні способи оздоровлення з метою збереження та 

зміцнення здоров’я; 

- застосовувати в практичній діяльності вимоги  законодавчих і нормативних 

актів. 

 

  



Зміст дисципліни за темами 

Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Поняття ризику 
Тема 2. Людина як біологічний, фізіологічний та соціальний суб`єкт 

Тема 3. Психологічні особливості людини 

Тема 4. Загальні відомості про природні небезпеки 

Тема 5. Небезпеки техногенного характеру 

Тема 6. Соціально-політичні небезпеки 

Тема 7. Запобігання надзвичайним ситуаціям. Організація усунення негативних наслідків  

Тема 8. Надання першої долікарської допомоги  

Тема 9. Правові основи безпеки життєдіяльності   

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Модуль 1. Основи безпеки життєдіяльності 

Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як 

кількісна оцінка небезпек. 
Зміст теми. Модель життєдіяльності людини. Головні визначення – безпека, загроза, 

небезпека, надзвичайна ситуація, ризик. Безпека людини, суспільства, національна безпека. 

Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства. 

Аксіоми безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. 

Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Таксономія, ідентифікація та квантифікація 

небезпек. Види небезпек: мікро- та макро-біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, 

пожежна, радіаційна, фізична, хімічна, екологічна. Критерії переходу небезпечної події у НС, 

одиниці виміру показників класифікаційної ознаки НС та їхні порогові значення у 

природному середовищі, виробничій, транспортній та інших сферах життєдіяльності. 

Класифікація НС за причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних 

або очікуваних збитків. 

Професійна складова. Ідентифікація та оцінювання рівня небезпеки за допомогою 

імовірнісних структурно-логічних моделей, застосованих у відповідній галузі 

господарювання. Обґрунтування категорії ОГ за рівнем загрози техногенного, природного і 

терористичного характеру та ступенем їхньої захищеності. Визначення потенційно-

небезпечних об’єктів і територій. Об’єкти підвищеної небезпеки та класи їхньої 

небезпечності. 

Тема 2. Людина як біологічний, фізіологічний та соціальний суб`єкт. Фізіології праці та 

виробничої санітарії. Фізіологія праці 
Зміст теми. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності; втома. Вплив 

характеру праці, санітарії виробничих процесів, обладнання, сировини, продуктів на 

функціонування організму в цілому та окремих систем. 

Визначення понять «робоча зона» та «повітря робочої зони». Мікроклімат робочої 

зони, нормування та контроль параметрів мікроклімату. Загальні заходи та засоби 

нормалізації параметрів мікроклімату. 

Класифікація шкідливих домішок повітряного середовища за характером дії на 

організм людини. Санітарно-гігієнічне нормування забруднення виробничого повітряного 

середовища, гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу 

(ОБРВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони. 

Загальні заходи та засоби попередження забруднення виробничого повітряного 

середовища та захисту працюючих. Періодичність, методи контролю. Нагляд за дотриманням 

санітарних вимог до стану повітряного середовища на виробництві. 

Вентиляція, системи, види вентиляції, кондиціювання як сукупність заходів і засобів, 

що забезпечують розрахунковий теплообмін. 

Вібрація. Параметри, причини та класифікація вібрацій. Вплив вібрацій на організм 

людини. Методи контролю параметрів вібрацій. Заходи та засоби колективного та 

індивідуального захисту від вібрацій. 

Шум, ультразвук, інфразвук у виробничих приміщеннях. Вплив шуму на організм 

людини. Параметри звукового поля. Дослідження виробничого шуму. Класифікація шумів. 

Засоби і методи захисту від дії шуму. 

Основні поняття про природу іонізуючого випромінювання. Гігієнічне нормування 

іонізуючого випромінювання. Класифікація електричних і магнітних полів та 

електромагнітних випромінювань. Вплив на людину. Методи та засоби колективного та 

індивідуального захисту. Нормування електромагнітних випромінювань радіочастотного 

діапазону. Прилади та методи контролю електромагнітного випромінювання на робочих 

місцях. 

Випромінювання оптичного діапазону, види, природа, особливості, їх вплив на 

організм людини. Заходи та засоби захисту. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до 



розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень. 

Тема 3. Психологічні особливості людини 

Значення нервової системи в життєдіяльності людини. Психіка людини і безпека 

життєдіяльності. Атрибути людини. Риси людини. Якості людини. Емоції людини. 

Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини. 

Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. Захисні 

властивості людського організму. Види поведінки людини та її психічна діяльність: психічні 

процеси, стани, властивості. Поняття про психоемоційні напруження (стрес). Види 

напруження. Психотипи за реакцією людей на небезпеку. Частота змін стресових станів у 

людей, що знаходяться в районі НС. 

Основні положення ергономіки. 

Модуль 2. Комбіновані небезпеки 

Тема 4. Загальні відомості про природні небезпеки. Природні загрози та характер їхніх 

проявів і дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. 
Зміст теми. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус, 

карст, осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту. Вражаючі 

фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, 

об’єкти економіки та навколишнє середовище. 

Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки в 

умовах проявів вражаючих факторів небезпечних метеорологічних явищ: сильного вітру, 

урагану, смерчу, шквалу, зливи, сильної спеки, морозу, снігопаду, граду, ожеледі. 

Небезпечні гідрологічні процеси і явища: підтоплення, затоплення повеневими або 

паводковими водами, талими водами та в поєднанні з підняттям ґрунтових вод, підтоплення 

внаслідок затору льоду, вітрові нагони. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер 

їхніх проявів та наслідки. 

Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа). 

Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та наслідки. 

Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика небезпечних 

патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, бактерії. Пандемії, епідемії, 

масові отруєння людей. Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, 

сибірка, чума та ін.). Інфекційні захворювання тварин і рослин. 

Професійна складова 
Регіональний комплекс природних загроз. Методи виявлення їхніх вражаючих 

факторів, номенклатура та одиниці виміру. Комплекс заходів з запобігання природних НС та 

організації дій щодо усунення їхніх негативних наслідків. 

Тема 5. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. 
Зміст теми. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом 

впливу. Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих факторів фізичної та 

хімічної дії джерел техногенних небезпек. 

Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності 

від їхнього масштабу. Втрати міцності, деформації, провали і руйнування будівель та споруд. 

Пошкодження енергосистем, інженерних і технологічних мереж. 

Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. Вимоги до 

транспортування небезпечних речовин. Маркування небезпечних вантажів з небезпечними 

речовинами. 

Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних 

небезпек (аварій). Хвиля прориву та її вражаючі фактори. Вимоги до розвитку і розміщення 

об’єктів гідродинамічної небезпеки. 

Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння. Етапи розвитку 

пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, токсичності. Небезпечні для людини 

фактори пожежі. Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, 

руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього 



середовища. Класифікація об’єктів за їхньою пожежо -вибухонебезпекою. Показники 

пожежо- вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Законодавча база в галузі пожежної безпеки. 

Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій, Відповідальність 

за порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки. 

Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за 

характером дії і масштабами. Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину. 

Механізм дії іонізуючих випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного 

ураження. Гостре опромінення. Хронічне опромінення. Нормування радіаційної безпеки. 

Рівні втручання у разі радіаційної аварії. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів атомної 

енергетики. Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри. Категорії зон радіоактивно 

забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Режими захисту населення Захист 

приміщень від проникнення радіоактивних речовин. 

Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до 

горіння, впливом на організм людини. Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем 

їхньої дії на організм людини. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у 

разі виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. Класифікація суб’єктів 

господарювання і адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою. 

Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах та вимоги до їхнього розміщення і 

розвитку. Захист приміщень від проникнення токсичних аерозолів. Організація 

дозиметричного й хімічного контролю. 

Професійна складова 
Головні вимоги Правил техногенної безпеки галузей господарювання, підприємств, 

установ та організацій. Загальні вимоги до безпечності технологічного обладнання, 

виробничих процесів, будівель і споруд. Особливості структури виробництва. Внутрішні 

фактори, що впливають на безпечність діяльності об’єкту господарювання. Комплекс робіт 

на об’єкті з попередження НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків за відомими 

алгоритмами, технологіями з урахуванням чинних галузевих норм і правил. 

Тема 6. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Поведінкові 

реакції населення у НС. 
Зміст теми. Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, екологічна 

криза, ресурсна криза, мирне співіснування, припинення гонки озброєння та відвернення 

ядерної війни, охорона навколишнього природного середовища, паливно-енергетична, 

сировинна, продовольча, демографічна, інформаційна, ліквідація небезпечних хвороб. 

Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового 

ураження. Види тероризму, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі фактори; збройні 

напади, захоплення й утримання об’єктів державного значення; встановлення вибухового 

пристрою у багатолюдному місці, установі (організації, підприємстві), викрадання зброї та 

небезпечних речовин з об’єктів їхнього зберігання, використання, переробляння або під час 

транспортування. Класифікація об’єктів щодо забезпечення захисту від терористичних дій. 

Аналіз аварійних ситуацій під час технологічного тероризму. Антитерористичні критерії 

оцінки уразливості та підвищення стійкості роботи об’єктів підвищеної небезпеки. Сучасні 

інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. Особливості впливу 

інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства. 

Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Корупція і 

криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Розрив у рівні забезпечення життя між 

різними прошарками населення. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. 

Алкоголізм та наркоманія. Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних 

посягань на людину. Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі. Фактори, 

що стійко або тимчасово підвищують індивідуальну імовірність наразитись на небезпеку. 

Професійна складова 
Психосоціальні наслідки впливу негативних факторів небезпек НС. Психологічна та 

медична реабілітація постраждалого населення. Професії підвищеного ризику. 



Психофізіологічний вплив оточення на людину. Основи підвищення психофізіологічної 

стійкості кадрів до професійних небезпек. 

Модуль 3. Безпека життєдіяльності в надзвичайних умовах та правове забезпечення  

Лекція №7. Запобігання надзвичайним ситуаціям. Організація усунення негативних 

наслідків  

Основи техніки безпеки. Основні вимоги безпеки до конструкції технологічного обладнання, 

організації робочих місць, систем управління, захисних і сигнальних пристроїв, що входять в 

конструкцію обладнання. 

Безпечність технологічного процесу як сума безпечності технологічного обладнання, 

використовуваних сировини, матеріалів, безпечності технологічних схем та операцій, 

організації технологічного процесу. Впровадження стандартизації та сертифікації для 

забезпечення безпеки технологічного обладнання та технологічних процесів. 

Безпека при експлуатації систем під тиском, вантажно-розвантажувальних роботах. 

Підготовка працівників. 

Поняття «електробезпека», «електротравма» та «електротравматизм». Особливості 

електротравматизму. Дія електричного струму на людину. Умови ураження людини 

електричним струмом. 

Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок: система технічних 

засобів, що реалізуються в конструкціях електроустановок; система електрозахисних засобів; 

система організаційних заходів. Розрахунок заземлення обладнання. Класифікація приміщень 

за ступенем небезпеки ураження людей електричним струмом. Методи та засоби захисту від 

ураження електричним струмом. 

Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

Пожежна безпека. Основні нормативні документи, що регламентують вимоги щодо 

пожежної безпеки. Основні причини пожеж. Статистика та динаміка пожеж. Вимоги 

пожежної безпеки. Засоби виявлення пожеж. 

Види горіння. Пожеженебезпечні властивості матеріалів і речовин. Категорії об'єктів 

за пожеже- та вибухонебезпечністю. Види горіння і способи припинення його. 

Системи попередження пожеж та пожежного захисту. Організаційні та технічні 

протипожежні заходи. Класифікація приміщень з пожежної безпеки. Методи запобігання 

виникненню в горючому середовищі джерела підпалювання. Система пожежного захисту. 

Попередження розповсюдження та розвитку пожежі. Планування та розташування 

приміщень з урахуванням вимог пожежної безпеки, ступінь вогнестійкості будівель, споруд. 

Протипожежні перепони в будівлях, розриви між будівлями, попередження розвитку пожежі. 

Інструкції безпечного сумісного зберігання, використання пожежонебезпечних речовин і 

матеріалів. Пожежна сигналізація. 

Способи і засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини. Пожежна безпека будівель і 

споруд. Первинні засоби гасіння пожеж. Застосування. 

Система організаційно-технічних заходів. Державний пожежний нагляд. Інструкції 

безпечного використання пожежонебезпечних речовин і матеріалів, дії персоналу під час 

виникнення пожежі. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками, в тому числі 

посадовими особами. Навчання з питань пожежної безпеки. 

Дії персоналу під час виникнення пожежі. Евакуація людей із будівель і приміщень. 

Розміри, кількість, розміщення, виконання та утримання шляхів евакуації. План евакуації 

людей з виробничих приміщень. Засоби колективного та індивідуального захисту людей від 

небезпечних і шкідливих факторів пожежі. 

Тема 8. Надання першої долікарської допомоги. 
Зміст теми Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров`я. Основні визначення 

здоров’я. Фактори здоров’я. Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров’я.  

Хвороби і епідемії. СНІД. Шкідливі звички, причини їх виникнення, наслідки для 

людини. Методи протидії залученню до тютюнопаління, вживання алкоголю. Профілактика 

шкідливих звичок. Наркотики і наркоманія.  



Перша допомога при порушенні діяльності мозку, дихання та серцевої діяльності, при 

кровотечах, при вивихах, розтягуваннях і розривах зв'язок, переломах кісток, при термічних 

та хімічних опіках, при отруєннях, при ураженні електричним струмом і блискавкою.  

Тема 9. Правові основи безпеки життєдіяльності 
Зміст теми. Законодавчі акти про охорону праці. Правове поле. Основні положення 

законодавства про працю та охорону праці. Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти 

про охорону праці. 

Види відповідальності за порушення законодавства та нормативних актів з охорони 

праці. 

Сутність державного управління охороною праці та організації охорони праці (СУОП) 

на об'єкті господарювання. 

Органи державного управління охороною праці. Компетенція і повноваження цих 

органів в галузі охорони праці. їх функції, права, відповідальність. 

Державний нагляд за охороною праці. Багатоступеневий адміністративно-громадський 

контроль за дотриманням законодавства про охорону праці. Профспілки, уповноважені 

трудових колективів, їх обов'язки і права у здійсненні контролю за додержанням 

законодавства про охорону праці. 

Пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах. 

Правова основа, економічний механізм і організаційна структура 

загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання. 

Вимоги Закону України «Про охорону праці» щодо розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій. 

Порядок розслідування нещасних випадків і професійних захворювань, аварій на 

виробництві. Документування. 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовний модуль 1. Основи безпеки життєдіяльності 

Тема 1. Категорії та 

поняття в безпеці 

життєдіяльності, 

таксономія небезпек. 

Ризик, як кількісна оцінка 

небезпек. 

8 2 2   6 12 2    10 

Тема 2. Тема: Людина як 

біологічний, фізіологічний 

та соціальний феномен 

10 2 2   6 10     10 

Тема 3.  Психологічні 

особливості людини 
10 2 2   6 10     10 

Змістовний модуль2. Природні та техногенні небезпеки 

Тема 4. Загальні відомості 

про природні небезпеки 
10 2 2   6 10 2    8 

Тема 5. Небезпеки 

техногенного характеру 

10 2 2   6 8     8 

Тема 6. Соціально-

політичні небезпеки 

10 2 2   6 8     8 

Змістовний модуль 3. Безпека життєдіяльності в надзвичайних умовах та правове забезпечення 

Тема 7. Запобігання 

надзвичайним ситуаціям. 

Організація усунення 

негативних наслідків 

10 2 2   6 8     8 

Тема 8. Надання першої 

долікарської допомоги 
10 2 2   6 14 2 2   10 

Тема 9 Правові основи 

безпеки життєдіяльності 
10 2 2   6 10     10 

Усього годин 90 18 18   54 90 6 2   82 



5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Поняття ризику 

1. Сутність та етапи формування БЖД як науки 

2. Основні поняття та визначення в БЖД  

3. Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів 

4. Поняття про систему «Людина - життєве середовище». Компоненти та 

рівні 

5. Ризик як оцінка небезпеки. Загальна оцінка та характеристика 

небезпек. 

2 

2 2. Людина як біологічний, фізіологічний та соціальний суб`єкт 

1. Людина та її біологічні й соціальні ознаки. 

2. Середовище життєдіяльності.  

3. Фізіологічні особливості організму людини 

3.1. Структура і властивості аналізаторів. 3.2. Характеристика основних 

аналізаторів безпеки життєдіяльності. 3.3. Загальні уявлення про обмін 

речовин та енергію. 

2 

3 3. Психологічні особливості людини 

1. Значення нервової системи в життєдіяльності людини. 

2. Психіка людини і безпека життєдіяльності. 

2.1. Атрибути людини. 2.2. Риси людини. 2.3. Якості людини. 2.4. Емоції 

людини. 

3. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини. 

4. Основні положення ергономіки. 

2 

4 4. Загальні відомості про природні небезпеки 

1. Природні небезпеки та їх роль 

1.1. Літосферні стихійні лиха1.2. Гідросферні стихійні лиха1.3. 

Атмосферні стихійні лиха 

2. Біологічні небезпеки 

3. Тваринний та рослинний світ 

2 

5 5. Небезпеки техногенного характеру 

1. Техносфера і вплив, спричинений нею. 

2. Антропогенний вплив на навколишнє середовище. 

3. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище. 

4. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин. 

5. Аварії на транспорті. 

6. Пожежі та вибухи. 

2 

6 6. Соціально-політичні небезпеки 

1. Соціально-політичні небезпеки та шляхи їх реалізації. 

2. Війни. 

3. Тероризм. 

4. Екстремальні ситуації криміногенного характеру. 

5. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння 

2 

7 7. Запобігання надзвичайним ситуаціям. Організація усунення 

негативних наслідків  

1. Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. 

2. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. 

3. Організація усунення негативних наслідків надзвичайних ситуацій. 

3.1. Визначення рівня надзвичайних ситуацій. 3.2. Організація 

життєзабезпечення населення в надзвичайних ситуаціях.  3.3. Ліквідація 

2 



наслідків надзвичайних ситуацій. 

8 8. Надання першої долікарської допомоги  

1. Загальні вимоги 

2. Перша долікарська допомога при ураженні електричним струмом 

3. Перша долікарська допомога при пораненні та кровотечах 

4. Перша долікарська допомога при опіках, тепловому і сонячному 

ударах, обмороженні 

5. Перша долікарська допомога при переломах, вивихах, забиттях і 

розтягах зв’язок 

6. Перша долікарська допомога при отруєнні 

7. Перша долікарська допомога при потраплянні сторонніх тіл до 

організму, укусах тварин та епілепсії 

2 

9 Тема 9.Правові основи безпеки життєдіяльності  

1.Засади БЖД в Конституції України. 

2. Законодавство України про охорону здоров’я. 

3. Нормативні та організаційні засади впровадження питань безпеки 

життєдіяльності. 

3.1. Пожежна безпека та безпека дорожнього руху. 

3.2. Цивільний захист та захист населення України від впливу іонізуючих 

випромінювань. 

3.3. Законодавство України про захист довкілля. 

4. Управління в галузі безпеки життєдіяльності. 

4.1. Державні органи управління  в галузі БЖД. 

4.2. Управління та контроль за охороною праці, охороною здоров’я.  
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6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (не передбачено) 

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ(не передбачено) 
8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Поняття ризику 6 

2 2. Людина як біологічний, фізіологічний та соціальний суб`єкт 6 

3 3. Психологічні особливості людини 6 

4 4. Загальні відомості про природні небезпеки 4 

5 5. Небезпеки техногенного характеру 4 

6 6. Соціально-політичні небезпеки 6 

7 7. Запобігання надзвичайним ситуаціям. Організація усунення негативних 

наслідків  

6 

8 8. Надання першої долікарської допомоги  4 

9 9. Правові основи безпеки життєдіяльності   4 

 Разом 54 

 

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ (не передбачено) 

  



10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Бердянському 

університеті менеджменту і бізнесу», «Положення про моніторинг і контроль якості освіти в 

БУМіБ», «Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього 

забезпечення якості) ТОВ «Бердянський університет менеджменту і бізнесу» та ЕПК 

контроль за якістю навчального процесу, у тому числі за якістю викладання дисципліни 

―Безпека життєдіяльності‖, здійснюється на кількох рівнях: через поточний, модульний і 

підсумковий контроль. 

Поточний, модульний контроль — оцінювання рівня знань, умінь та навичок 

студентів, що здійснюється в ході навчального процесу шляхом проведення усного чи 

письмового опитування, контрольних робіт, тестування, колоквіумів тощо. 

Під час викладання дисципліни ―БЖД‖ використовуються такі методи поточного, 

модульного контролю: 

1) метод усного контролю: основне запитання, додаткові, допоміжні; запитання у 

вигляді проблеми; індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване; 

2) метод письмового контролю; 

3) метод тестового контролю. 

Систематичність та активність роботи протягом семестру оцінюється з використанням 

шести показників контролю: К1- робота в аудиторії (усні відповіді, не менше 2-3 за семестр; 

К2- письмовий поточний контроль (експрес-контроль); К3- опрацювання обов'язкових 

практичних завдань (самостійне розв'язання типових задач, проблемних ситуацій, тестування 

...); К4- опрацювання завдань до самостійної роботи; К5- опрацювання індивідуальних 

завдань (написання та презентація рефератів; самостійна розробка структурно-логічних схем, 

кросвордів, тестових завдань, задач, проблемних ситуацій; порівняльний аналіз визначень (не 

менше 5, з використанням сучасної наукової та навчальної літератури вітчизняних та 

зарубіжних авторів); К6- бали бонуси за участь у конференціях, олімпіадах, конкурсах. 

При проведенні тестового опитування студентам пропонується відповісти: на 10 

запитань. Кожне запитання оцінюється в 0,5 бала. Тестові опитування проводяться на лекціях 

чи практичних заняттях. 

Основним чинником, який характеризує активність роботи студента під час 

практичних занять є рівень знань, які він демонструє в процесі особистого виступу, 

обговорення поставлених питань, участі в дискусії. Максимальна кількість балів -5. 

Загальний бал за модуль визначається як сума балів за окремі види контролю 

(максимум 30) + бал за модульну контрольну роботу (максимум 20). 

Підсумковий контроль - залік. Загальний бал визначається як сума загальних балів за 

два модульних контролю і вважається загальним балом за дисципліну 

Шкала оцінювання: національна та ECTS  
Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

 

зараховано 
82-89 В добре 

75-81 С 

64-74 D задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

  



11. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 
Підсумковий контроль - залік 

Вид контролю Модуль 1 Модуль 2 

Максимальна 

сума балів за 

поточний 

контроль = 

середній бал 

Максимальна 

сума балів за 

модульну 

контрольну 

роботу 

Максимальна 

сума балів за 

поточний 

контроль = 

середній бал 

Максимальна 

сума балів за 

модульну 

контрольну 

роботу 

1) Робота в аудиторії (усні відповіді, 

виступи не менше 3 за семестр) 

5  5  

2) Обов’язковий письмовий поточний 

контроль (модульні контрольні роботи 

після кожного модуля) 

5  5  

3)Опрацювання обов’язкових практичних 

завдань (тестування) 

5  5  

4)Опрацювання завдань до самостійної 

роботи (конспект, складання тестів, міні 

лексиконів, списку літератури по заданій 

темі) 

5  5  

5)Опрацювання індивідуальних завдань 

(написання та презентація рефератів; 

тестових завдань, проблемних ситуацій) 

5  5  

6)бали бонуси за участь у конференціях, 

олімпіадах, конкурсах, та інші заохочення 

викладачів. 

5  5  

Всього балів за поточний контроль 30  30  

Модульна контрольна робота  20  20 

Всього балів за модуль 50 50 

Разом балів за дисципліну 100 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Конспект опорних лекцій всіх тем курсу. 

2. Варіанти модульних контрольних робіт. 

3. Тестові завдання. 

4. Варіанти теоретичних питань для самостійного вивчення. 

5. Теоретичні питання для диференційного заліку. 

6. Наочність: таблиці, роздавальні картки. 

 

13. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Дайте визначення «природній надзвичайній ситуації». 

2. Що мають на увазі під стихійним лихом? 

3. Які природні НС можливі на території України? 

4. Які явища відносять до геологічно небезпечних ? 

5. Що розуміють під землетрусом? 

6. Які правила поведінки населення під час землетрусу? 

7. Що таке сель? Дії населення у разі сходження селевого потоку? 

8. Які причини зсуву ґрунту? 

9. Як поводитися при загрозі виникнення зсуву ґрунту? 

10. Що відносять до метеорологічних небезпечних явищ? 

11. Що потрібно робити населенню у разі отримання штормового попередження? 

12. Що таке смерч? 

13. Правила захисту населення від дії смерчу. 

14. Де на території України мають бути сильні снігопади і заметілі? 

15. Що потрібно робити, якщо під час заметілі ви пересуваєтеся в автомобілі? 



16. Які явища відносять до гідрологічно-небезпечних? 

17. Назвіть найбільш вірогідні зони можливих повеней на території України? 

18. Дії населення при отриманні попередження про загрозу затоплення? 

19. Дії населення після повені. 

20. Причини виникнення природних пожеж та їх види. 

21. Які особливості мають лісові пожежі? 

22. Дії населення, яке опинилося в осередку пожежі. 

23. Заходи по запобіганню та зменшенню наслідків стихійних лих. 

24. Умови виникнення горіння 

25. Причини виникнення пожеж 

26. Аварії на пожежних вибухонебезпечних об'єктах (види пожеж і вибухів, основні 

вражаючі чинники). 

27. Вогнестійкість будівель і конструкцій. 

28. Категорії виробничих будівель і складів за вибуховою і пожежною небезпекою. 

29. Особливості аварій на пожежа та вибухонебезпечних об’єктах. 

30. Категорії пожежних вибухонебезпечних об'єктів 

31. Уражаючи фактори, що утворюються при пожежах та вибухах на підприємствах 

промисловості. 

32. Розкажіть про поняття радіоактивності та іонізуючих випромінювань. 

33. Які види іонізуючих випромінювань? 

34. Наведіть експозиційну дозу випромінювання та одиниці її вимірювання. 

35. Наведіть норми радіаційної безпеки. 

36. Розкажіть про заходи захисту від радіоактивного опромінення. 

37. Види аварій, їх характеристика. 

38. Антропогенні чинники виникнення несприятливих екологічних ситуацій. 

39. Наслідки аварії на ЧАЕС. 

40. Вплив малих доз іонізуючого випромінювання на здоров'я людей. 

41. Шляхи підвищення життєдіяльності в умовах радіаційної небезпеки. 

42. Дії населення по захисту приміщень від проникнення радіоактивних речовин 

43. Зазнайте основні принципи захисту, що їх повинні дотримуватись люди під час 

радіоактивного забруднення 

44. Вкажіть допустимі норми опромінення людини. 

45. Перша допомога при отруєнні пестицидами. 

46. Клінічні ознаки отруєння хлором та перша медична допомога. 

47. Клінічні ознаки отруєння аміаком та перша медична допомога. 

48. На які класи за ступенем небезпечності дії на організм поділяють шкідливі та отруйні 

речовини? 

49. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. 

50. Дайте визначення «корупція» 

51. Причини виникнення корупції. 

52. Види злочинних посягань на людину 

53. Охарактеризуйте вид злочинного посягання на людину – «шантаж» 

54. Головні ознаки маси людей 

55. Поведінка індивіда у натовпі 

56. Основні види натовпу 

57. Дії, як що ви опинились у натовпі 

58. Шкідливі звички 

59. Тероризм. Види терактів (навести приклади). 

60. Криміногенна обстановка в Україні. Правила поведінки в умовах власної небезпеки. 

61. Соціальна небезпека: алкоголізм. Алкоголь і здоров'я. 

62. Тютюнокуріння та його шкідливі наслідки. 

63. Який вплив має технічний прогрес на здоров`я людини? 



64. Як пов’язанні між собою духовне, психологічне та фізичне здоров`я? 

65. Заходи першої допомоги при венозній та капілярній кровотечах. 

66. Як надається допомога при різних видах опіків? 

67. Назвіть засоби, що повинні знаходитися у медичній аптечці. 

68. Опишіть порядок проведення реанімаційних заходів у випадку клінічної смерті. 

69. Назвіть заходи першої допомоги при артеріальній кровотечі. 

70. Заходи першої допомоги при внутрішній кровотечі. 

71. Вкажіть правила надання допомоги при отруєнні через кишково-шлунковий тракт. 

72. Опишіть методику допомоги при отруєнні через органи дихання. 

73. Заходи першої допомоги при переломах та вивихах. 

74. Розкрийте методику надання допомоги при обмороженнях та переохолодженні. 

75. Назвіть шляхи профілактики п’янства та алкоголізму. 

76. Опишіть наслідки дії тютюнового диму на організм людини. 

77. Обґрунтуйте методи попередження розвитку шкідливих звичок. 

78. Обґрунтуйте небезпеку вживання наркотиків. 

79. Назвіть причини, що сприяють залученню до вживання наркотиків. 

80. Дайте характеристику основних видів харчових речовин і їх ролі в процесі обміну 

81. Ваше уявлення про правильне харчування 

82. У яких законах України розглядають питання безпеки, збереження життя і здоров'я 

людини? 

83. Як висвітлені питання безпеки життєдіяльності в Конституції України? 

84. Наведіть нормативні акти України з питань БЖД. 

85. Як здійснюється контроль за дотриманням законодавства України? 

86. Яка відповідальність винних осіб за порушення законодавства? 

87. Стороною яких міжнародних договорів та конвенцій є Україна? 

88. Які міжнародні організації займаються питаннями безпеки і здоров'я людини? 

сучасного виробництва. 
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