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ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни Безпека життєдіяльності складена
відповідно до циклу практичної підготовки - типової програми підготовки молодших спеціалістів,

напрям підготовки: 6.051711 «Харчові технології та інженерія»,
 (код і назва напрямку підготовки)

спеціальність: 5.05170101 «Виробництво харчової продукції»

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є "Безпека життєдіяльності" включає
вивчення закономірностей виникнення небезпек, процеси їх розвитку та вплив на
життя і здоров’я людини, умови надання першої допомоги.
Міждисциплінарні зв’язки:
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Наукові основи безпеки життєдіяльності
2. Людина в системі «Людина – середовище».
3. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності.

Мета навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності": теоретична та практична
підготовка, яка передбачає формування знань і навичок щодо створення безпечних і
здорових умов життя і діяльності, умов гармонійного розвитку особистості і сталого
розвитку суспільства.

Завданням навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" є:
 вивчення оптимальних параметрів життєдіяльності людини;
 з’ясування умов формування небезпек;
 прогнозування небезпек, визначення методів та  засобів попередження за

oзменшення впливу негативних чинників на людину, колектив;
 оволодіння системами формування та підтримання здоров’я та забезпечення

гармонійного розвитку;
 знання основ надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях;
 знання законодавчої бази в галузі безпеки життєдіяльності.

Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати:

 основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини;
 принципи гармонійного розвитку людини та сталого розвитку суспільства;
 характеристики зовнішніх та внутрішніх негативних факторів;
 вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її безпеки;
 класифікацію і нормування шкідливих та небезпечних факторів, що негативно

впливають на здоров'я людини, та методи їх виявлення;
 основні принципи колективної безпеки;
 законодавчі акти та нормативні документи з питань безпеки життєдіяльності

людини.
Студент повинен уміти:

 аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації, ідентифікувати небезпеку;
 оцінювати кількісні, часові та  просторові характеристики небезпеки;
 оцінювати середовище перебування стосовно особистої безпеки, безпеки

колективу;
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 оцінювати потенційні проявлення остаточного ризику;
 оцінювати негативні фактори середовища перебування та визначати

шляхи усунення їх дії на людину;
 самостійно приймати рішення про термінові заходи у разі виникнення

екстремальних ситуацій;
 забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях;
 розробляти і впроваджувати систему заходів, спрямованих на збереження

здоров'я людини та її гармонійний розвиток;
 визначити психофізіологічні особливості людини та їх роль у забезпеченні

особистої безпеки;
 надати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях собі та іншим

потерпілим;
 визначити вимоги законодавчих актів у межах особистої та колективної

відповідальності.

Об’єкт навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності": життєдіяльність людини.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/ 1,5 кредитів ECTS.

2 Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Модуль 1. Наукові основи безпеки життєдіяльності

Тема 1.1 Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія
небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек.

Основні поняття та визначення
Класифікація джерел небезпеки, небезпечних та шкідливих факторів
Концепція прийнятого (допустимого) ризику
Системний аналіз у безпеці життєдіяльності
Принципи, методи та способи забезпечення життєдіяльності людини
Класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх
рівнями.

Вимоги до знань.
Знати: джерела небезпеки та їх класифікацію, концепцію допустимого ризику та загальні
положення управління ризиком, помилок, апріорний аналіз, апостеріорний аналіз,
класифікацію принципів забезпечення за кількома ознаками, класифікацію НС, критерії
визначення НС

Модуль 2. Людина в системі «Людина – середовище».

Тема 2.1 Природні загрози, характер їх проявів та дії на людей, тварин, рослин,
об’єкти економіки.
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Літосферні небезпеки
Гідросферні небезпеки
Атмосферні небезпеки
Космічні небезпеки
Біологічні небезпеки
Тваринний та рослинний світ

Вимоги до знань.
Знати: дії населення при землетрусах, снігових лавинах, виверження вулканів, повенях
та цунамі, розподіл атмосфери залежно від температури, явища - тумани, ожеледиця,
блискавки, урагани, бурі, смерчі, град, заметілі, Торнадо, зливи, вплив сонячної радіації,
небезпеки, що походять від живих об’єктів, мікроорганізми.

Семінар. Тваринний та рослинний світ
Тема 2.2. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-
небезпечних об’єктах.

Пожежна безпека
Радіаційна безпека
Хімічна безпека

Вимоги до знань.
Знати: причини пожеж, дії при вибухах і пожежах, причини радіаційного забруднення,
дії населення у вогнищі радіаційного ураження, дії населення у вогнищі хімічного
ураження

Семінар. Радіаційна безпека

Тема 2.3.Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та
психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС.

Загальні поняття та визначення, класифікація НС
Вогнище хімічного ураження (ВХУ)
Вогнище (зона) радіоактивного забруднення
Вогнища ураження природного характеру
Надзвичайні ситуації на транспорті
Залізничний транспорт
Міський транспорт
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Вимоги до знань.
Знати: джерела СДОР, ступінь дії СДОР, формування вогнища хімічного ураження, дії
населення у вогнищі хімічного ураження та визначення, класифікацію НС, джерела
 радіоактивного забруднення, дії населення у вогнищі радіаційного ураження, дії
 населення в епідемічному вогнищі зараження, обсервація, карантин, поведінка та дій
при аварії на залізничному транспорті, правила при проїзді в міському  транспорті,
поведінка в екстремальній ситуації.
Вміти: проводити розрахунок вогнища ураження під час землетрусів, розрахунок
осередку ураження під час повені

Семінар. Надзвичайні ситуації на транспорті

Тема 2.4 Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних
структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС

Вимоги до знань.
Знати: головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику, методичні підходи до
 визначення ризику, статистичний метод. Метод аналогій. Експертні методи
оцінювання ризиків
Модуль 3. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності.

Тема 3.1 Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-
функціональна структура захисту населення та АТО у НС.

Конституція України
Основа національної безпеки України
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій  техногенного та природного
характеру

Попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на
 здоров'я населення

Вимоги до знань.
Знати: основні законодавчі та нормативні акти з питань БЖД, класифікацію
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, шкоду, яку
завдає здоров'ю людини куріння тютюнових виробів.
Вміти: застосовувати в практичній діяльності вимоги законодавчих і
нормативних актів.

Тема 3.2 Управління силами та засобами ОГ під час НС.

Вимоги до знань.
Знати: порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення
НС, мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт.
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3 Рекомендована література
9.1 Базова (Б)

            1. Ляпін.В.М.   «Безпека життєдіяльності людини» 2009
           2.  Желібо Є.П. «Безпека життєдіяльності» 2010

9.2  Допоміжна (Д)
1. В.А. Гайченко, Г.М. Коваль Основи безпеки життєдіяльності людини

[Електроний ресурс]: навч. посіб. – 2-е вид., стереотип. – К.: МАУП, 2004.
– 232с.

2.  «Безпека людини в життєвому середовищі» [Текст], навч.посібник.
Дніпропетровськ, 2000.

3. БЖД (автори Бєлов С.В. та Кукін П.П.)
4.  Білінський Б.О., Станіславчук О.В. Безпека життедіяльності

10  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Безпека життя і охорона праці. Посібник для студентів та викладачів
вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, системи
підвищення кваліфікації. [Електроний ресурс] – К: Охорона праці,
2000 – 568с.

4 Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік

5 Засоби діагностики успішності навчання: усні, письмові, поточні,
тематичні,  тестування.


