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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Характеристика
навчальної дисципліниНайменування

показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень денна форма навчання

галузь знань:
0517 «Харчова

промисловість та
переробка

сільськогосподарської
продукції»

(шифр і назва)
Кілкість кредитів
ECTS – 1,5 напрям підготовки:

6.051711 «Харчові
технології та
інженерія»

(код і назва напрямку підготовки)

(шифр і назва)

Нормативна

Рік підготовки:Змістових модулів – 3 І-й
Індивідуальне,
науково-дослідне
завдання Творча
робота
                                          (назва)

Семестр

ІІ-йЗагальна кількість
годин – 54

          Спеціальність
(професійне спрямування)

5.05170101
«Виробництво харчової

продукції»
       (код  і назва спеціальності)

Лекції
24 год.

Практичні, семінарські
6 год.

Лабораторні
- год.

Самостійна робота
24 год.

Індивідуальні завдання:
-

Тижневих годин для
денної форми
навчання: 3
аудиторних – 30
самостійної роботи
студента – 24

Освітньо-кваліфікаційний
рівень:

молодший спеціаліст

Вид контролю:  залік

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –   55,5 / 44,5 %
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2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

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;
 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;
 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.
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3 СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Кількість навчальних годин
з нихНазви змістових

модулів і тем усього аудиторні лекції
практичні,
семінарські

заняття

лабораторні
заняття

самостійна
робота

студентів

1 2 3 4 5 6 7
Денна форма навчання

Вступ 2 2 2 - -
Змістовий модуль 1
Наукові основи
безпеки
життєдіяльності

12 6 6 - -        6

Змістовий модуль 2
Людина в системі
«Людина –
середовище».

34 20 14 6 - 14

Змістовий модуль 3
Правове
забезпечення та
управління
безпекою
життєдіяльності.

8 4 4 - - 4

Всього 54 30 24 6 - 24

4 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
4.1 Аудиторні заняття

№
з/п

Назва змістових модулів, тем, зміст
занять В

ид
за

ня
тт

я

К
іл

ьк
і

ст
ь

го
ди

н Перелік навчально-
методичної літератури

1 2 3 4 5
Вступ

1 Вступ.  Основні положення навчальної
дисципліни БЖД

Лекція-
бесіда 2 Б2 ст.6-8

Змістовий модуль 1 Наукові основи безпеки життєдіяльності.
Тема 1.1 Категорійно-понятійний
апарат з безпеки життєдіяльності,
таксономія небезпек. Ризик, як
кількісна оцінка небезпек.

Б2 ст.15-19



6

2
1.1.1 Основні поняття та визначення
Класифікація джерел небезпеки,
небезпечних та шкідливих факторів

лекція 2 Б2 ст. 16-18

3 1.1.2 Концепція прийнятого
(допустимого) ризику лекція 2 Б2. Ст.26-30

4
1.1.3 Класифікації надзвичайних
ситуацій техногенного та природного
характеру за їх рівнями

лекція 2 Б2. Ст.31-50

Модуль 2.  Людина в системі
«Людина – середовище».
Тема 2.1 Природні загрози, характер їх
проявів та дії на людей, тварин, рослин,
об’єкти економіки.

5 2.1.1 Літосферні небезпеки лекція 2 Б2. Ст.164-171; Б1 Ст.29-31
6 2.1.2  Космічні небезпеки лекція 2 Б2. Ст.175-180 Б1. Ст12-20
7 Тваринний і рослинний світ семінар 2 Б2. Ст 146

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

8 2.2.1 Пожежна безпека лекція 2 Б1. Ст.80-88; Б2. Ст191-192
9 2.2.2 Радіаційна безпека. семінар 2 Б1 ст.106-110;Б2 ст.130-133

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

10 2.3.1 Загальні поняття та визначення,
класифікація НС лекція 2 Б1.ст.43-50

11 2.3.2 Вогнище (зона) радіоактивного
забруднення лекція 2 Б1. Ст 50-60Б2.ст181-183

12 2.3.3 Надзвичайні ситуації на
транспорті

  семінар 2 Б1. Ст.63-66 Б2. Ст.188-191

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

2

13 2.4.1 Ризик орієнтовані підходи лекція 2 Б2.ст.45-56
Модуль 3. Правове забезпечення
та управління безпекою
життєдіяльності.

14 Тема 3.1 Конституція України
Основа національної безпеки України

лекція 2 Б1. Ст159-173Б2.Ст.291-292

15 Тема 3.2 Управління силами та
засобами ОГ під час НС.

    лекція 2 Б1.ст. 120-121Б2.ст.306-318

Усього годин 30
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4.2 Самостійна робота студента

4.2.1 Перелік тем для самостійного вивчення

№
з/п Назва теми

Кількість
годин

2
1  Системний аналіз у безпеці життєдіяльності 2
2  Принципи, методи та способи забезпечення  життєдіяльності

людини 2

3  Гідросферні небезпеки 2
4  Атмосферні небезпеки 2
5  Біологічні небезпеки 2
6 Хімічна безпека 2
7 Вогнище хімічного ураження (ВХУ) 2
8 Вогнища ураження природного характеру 2
9 Залізничний транспорт 2

10 Міський транспорт 2
11 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру
2

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

2

Разом 24
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5 МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Розповідь, бесіда, пояснення, лекція, лекція-огляд, практична роботи,
дослідні роботи, ігрові методи, інтерактивні тощо.

6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Лекція: фронтальне опитування, вибіркове усне опитування, письмове
опитування, тестування, технічний диктант.

Семінарське заняття: співбесіда, захист доповідей (рефератів), діалог.

Самостійна робота студентів: перевірка конспекту, перевірка відповідей на
проблемні питання, опитування на семінарському занятті.
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7 РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне тестування та самостійна робота
Підсумковий тест (екзамен)

Змістовий
модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий

модуль 3

Семестрова
рейтингова

оцінка
      (балів)

Підсумкови
й тест
(екзамен)

Сума

Т1.1 М1 Т2.1 Т2.2 Т2.3 Т2.4 М2 Т3.1 М3
10 10 10 10 10 10 40 10 10 60 40 100

Т1, Т2 ... Т3 – теми змістових модулів.
М1, М2, М3 – змістові  модулі

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою

Оцінка ECTS
За 12-бальною шкалою

А 10-12
В
С 7-9

D
Е 4-6

FX 3
F 1-2
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8 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Складові навчально-методичного комплексу дисципліни

1 Навчальна програма з дисципліни;
2 Робоча програма з дисципліни;
3 Конспект лекцій;
4 Плани семінарських занять;
5 Методичне забезпечення самостійної підготовки студентів;
6 Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять;
7 Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань;
8 Запитання до тестового контролю знань студентів з використанням ПЕОМ;
9 Завдання для виконання обов’язкової контрольної роботи;
10 Пакети ДКР;
11 Методичне забезпечення поточного контролю знань студентів;
12  Активні методи навчання;
13  Інтерактивні методи навчання;
14  Забезпечення ТЗН;
15  Зразки рефератів студентів, індивідуальних завдань, контрольних робіт та

ін.;
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9 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
9.2 Базова (Б)

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

9.3 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.


