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Викладачі Білик Роман Миколайович 
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Консультації Вівторок  16 
00

 – 17 
00

, ауд. 33, корп № 4 

 

2. Анотація до курсу 
Гострота проблеми безпеки життєдіяльності та охорони праці людини в світі знач-

но зросла на початку третього тисячоліття.  Актуальність цих навчальних дисциплін пояс-

нює необхідність навчання людей безпечним методам праці та життя, починаючи з дитя-

чого і до похилого віку. Україна в освітньому плані з безпеки життєдіяльності приєднала-

ся до Європейської програми навчання з ризиків FORM-OSE. Узагальнюючи знання з ос-

нов екології, валеології та інших наук БЖД та охорона праці відкривають нові горизонти 

використання основних положень науки для створення належних і безпечних умов праці 

та побуту. Зрозуміло, що кожна людина і, безперечно, людина з вищою освітою повинна 

усвідомлювати важливість питань безпеки життєдіяльності та охорони праці. Підготовка 

студентів у рамках цих дисциплін містить теоретичні питання, спрямовані передусім на 

формування світогляду, вироблення ідеології поведінки і забезпечує майбутніх спеціа-

лістів важливим інструментом не лише щоденного безпечного контактування з навко-

лишнім світом, а й готує до майстерного та безпечного виконання технологічних процесів 

самого різного рівня складності. 

 

3. Мета та цілі курсу 
Метою вивчення дисципліни є набуття студентом компетенцій, знань, умінь і на-

вичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику ви-

никнення 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. 

Основні підходи до вивчення дисципліни 
Вивчення дисципліни грунтується на партнерській співпраці викладача і студента, осо-

бистісно-орієнтованому підході до освіти, принципі систематичності та послідовності в освіті, 

аналітико-синтетичній професійно спрямованій діяльності студента. 

http://mvf.kpnu.edu.ua/sklad-kafedry/bilyk-roman-mykolaiovych/
http://mvf.kpnu.edu.ua/sklad-kafedry/bilyk-roman-mykolaiovych/
https://moodle.kpnu.edu.ua/course/view.php?id=1271
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4. Формат курсу 
Комбіноване навчання (очний курс з елементами дистанційного навчання в системі 

Moodle). 

5. Результати навчання 

Програмні компетентності навчання:  
Вивчення 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. 

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» майбутні бакалаври повинні 

володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки 

життєдіяльності та охорони праці у відповідних напрямах підготовки для вирішення 

професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я 

персоналу, населення та охорони довкілля. 

 

Очікувані результати навчання з дисципліни  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

 основи організації життя та діяльності людини, її взаємозв'язку та взаємозалеж-

ності від середовища існування, принципи та проблеми життєдіяльності;  

 можливу сферу небезпек як в повсякденних умовах, так і в умовах надзвичайних 

ситуацій. 

вміти:  

 за різними ознаками (фізичними, хімічними, зовнішніми та ін.) розпізнавати яв-

ну та потенційну небезпеку та по можливості попереджувати вплив негативних наслідків 

різного характеру на свою життєдіяльність та навколишніх людей; 

 застосовувати різні способи ідентифікації для своєчасного розпізнавання потен-

ційних небезпек; 

 враховувати різні за походженням джерела небезпек при забезпеченні безпеки 

життєдіяльності; 

 прогнозувати вплив можливих негативних наслідків на здоров'я та життя люди-

ни, на навколишнє середовище та на систему "середовище-людина-діяльність"; 

 правильно оцінювати обстановку в умовах надзвичайних ситуацій; 

 використовувати нормативно-правову базу захисту особистості людини, її прав 

та свобод, навколишнього середовища, життєдіяльності людини в умовах повсякденної дія-

льності та надзвичайних ситуацій; 

 забезпечувати свою соціальну небезпеку та надавати першу долікарняну допо-

могу потерпілим; 

 грамотно опиратися на державні та міжнародні структури для забезпечення без-

пеки особистості та суспільства. 

 

6. Обсяг і ознаки курсу 
 
Найменування показників 

Характеристика навчальної дисципліни 
денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Рік навчання 1  

Семестр вивчення 1  

Кількість кредитів ЄКТС 4  
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Загальний обсяг годин 120  

Кількість годин навчальних занять 48  

Лекційні заняття 26  

Практичні заняття 22  

Семінарські заняття –  

Лабораторні заняття –  

Самостійна та індивідуальна робота 72  

Форма підсумкового контролю залік  

 

7. Пререквізити курсу 
Навчальна програма дисципліни передбачає вивчення 23 тем, з яких 13 висвітлю-

ються у процесі лекційних занять, 11 тем у процесі практичних занять. Вивчення навчаль-

ної дисципліни «Безпека життєдіяльності»  базується на знаннях, які студенти отримали 

під час навчання в загальноосвітніх  закладів освіти, зокрема під час  вивчення таких пре-

дметів шкільного циклу: «Основи безпеки життєдіяльності», «Основи здоров’я», «Я у сві-

ті», «Захист вітчизни», «Фізика», «Географія». Найбільшою мірою дисципліна «Вступ до 

спеціальності ЗМ: «Безпека життєдіяльності» спирається на теоретичні знання і практичні 

навички, сформовані при вивченні предметів шкільного циклу: «Основи безпеки життєді-

яльності», «Основи здоров’я». 

 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 
Вивчення курсу не потребує використання програмного забезпечення, крім загаль-

новживаних програм і операційних систем. При цьому використовуються таблиці, схеми 

для наочного сприйняття матеріалу. 

 

9. Політики курсу 
Письмові роботи. Очікується, що студенти виконають письмову навчально-

дослідну роботу у вигляді реферату.  

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи студентів будуть їх оригіналь-

ними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, 

фабрикування джерел списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не 

обмежують приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академіч-

ної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викла-

дачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Відвідання занять. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції, лабораторні  

і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість від-

відати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів вико-

нання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку студенти не можуть знайти самостійно, буде нада-

на викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 

заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед ре-

комендованих. 
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10. Схема курсу 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
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Змістовий модуль 1. 

 «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 

Тема 1.  Вступ. Безпека життєдіяльності як 

навчальна дисципліна. 
5 2    2 1 

Тема 2.  Категорійно-понятійний апарат з 

безпеки життєдіяльності. 
5 2    2 1 

Тема 3.  Правові та організаційні основи 

безпеки життєдіяльності. 
 2    2 1 

Тема 4.  Безпека  людини  у життєвому 

середовищі. 
 2    2 1 

Тема 5.  Природні загрози та характер 

їхніх проявів  і  дії  на людей,  тварин, 

рослин, об’єкти економіки. 
5 2    2 1 

Тема 6.  Техногенні небезпеки та їхні 

наслідки. 
10 4    4 2 

Тема 7.  Соціально-політичні небезпеки. 5 2    2 1 

Тема 8.  Перша медична допомога. 5 2    2 1 

Тема 9.  Безпека життєдіяльності в 

надзвичайних ситуаціях. 
5 2    2 1 

Тема 10.  Ризик-орієнтований підхід для 

побудови імовірнісних структурно-логічних 

моделей надзвичайних ситуацій. 
5 2    2 1 

Тема 11.  Менеджмент безпеки, правове 

забезпечення та організаційно-функціо-

нальна структура захисту населення та 

адміністра-тивно територіальних одиниць у 

надзвичайних ситуаціях. 

5 2    2 1 

Тема 12.  Кризовий менеджмент основа 

управління силами та засобами об’єктів 

господарювання  під час надзвичайних 

ситуацій. 

5 2    2 1 

Тема 13.  Таксономія  небезпек.  ризики,  які  

пов’язані з електромагнітним забруднення  

середовища. 
5  2   2 1 

Тема 14.  Захист від  природних загроз та 

їхніх проявів на людей та об’єкти 

економіки. Розрахунок блискавкозахисних 

пристроїв. 

5  2   2 1 

Тема 15.  Техногенні небезпеки. Пожежна 

безпека. 
5  2   2 1 

Тема 16.  Моніторинг радіаційних небезпек 

та  захист населення в умовах кризових 
5  2   2 1 
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ситуацій. 

Тема 17.  Визначення впливу небезпечних 

та шкідливих факторів життєвого 

середовища людини. 
5  2   2 1 

Тема 18.  Вплив  інформаційного чинника 

на здоров’я людини. Безпека використання 

електричного обладнання. 
5  2   2 1 

Тема 19.  Ризик-орієнтований підхід до 

визначення вмісту  нітратів в  продуктах  

харчування. 
5  2   2 1 

Тема 20.  Менеджмент безпеки працівників 

установи. Кризове управління захистом 

населення у надзвичайних ситуаціях. 
5  2   2 1 

Тема 21.  Надання долікарської допомоги в 

ході захисту населення та адміністративно 

територіальних  одиниць у кризових 

ситуаціях. 

5  2   2 1 

Тема 22.  Психофізіологічні особливості 

поведінки людей та тварин в надзвичайних 

ситуаціях. 
5  2   2 1 

Тема 23.  Безпека людини з різних сферах 

життєдіяльності. 
5  2   2 1 

Разом (годин) 120 26 22   48 24 
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Рекомендовані джерела: 
Основна література 

1. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи та практичний курс) : Навч. посібник 

/ П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик, У. І. Недільська. – 

Кам'янець-Подільський: ТОВ : «Друк-Сервіс», 2014. – 208 с. 

2. Безпека життєдіяльності та цивільний захист і методика їх навчання : Навч. 

посібник / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, Р. М. Білик, О. Г. Чорна, 

У. І. Недільська. – Кам'янець-Подільський: ТОВ : «Друк-Сервіс», 2013. – 244 с. 

3. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи) : Навч. посібник / П. С. Атаманчук, 

В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 

276 с. 

4. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи) : Навч. посібник / П. С. Атаманчук, В. В. 

Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К. : Кам'янець-Подільський : Буйницький О.А., 2011. – 

200 с. 

5. Безпека життєдіяльності та охорона праці (практичний курс) : / П. С. Атаманчук, В. 

В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О.А., 

2010. –  152 с.  

6. Березуцький В. В., Васьковець Л. А., Вершиніна Н. П. та ін. Безпека 

життєдіяльності: Навчальний посібник. – Х.: Факт, 2005. – 348 с. 

7. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів 

акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо, і В.М. Пічі. – Львів: Піча Ю.В., К.: "Каравела", Львів: 

“Новий Світ., 2002. – 328 с. 

8. Концепція освіти з напряму "Безпека  життя і діяльності людини" / В.О. Кузнецов, В.В. 

Мухін, О.Ю. Буров та ін. // Інформаційний вісник. Вища освіта. – К.: Вид-во наук.-метод. 

центру вищої освіти МОНУ, 2001. – № 6. – С. 6–17.  

9. Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 208 

с. 

10.  Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.І., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., 

Васійчук В.О., Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. Львів. Видавництво НУ 

"Львівська політехніка", 2009.- 264 с. 

11. Скобло Ю. С., Соколовська Т. Б., Мазоренко Д. І., Тіщенко Л. М., Троянов М.М. 

Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів  ІІI-IV 

рівнів акредитації. – Київ: Кондор,  2003. – 424 с. 

12. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. – Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2005.  

– 304 с.   

13. Плахтій П.Д., Мендерецький В.В.,.Болібрух Б.В,.Юхименко А.П, Савчук А.М. 

Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Кам’янець-Подільський “Медобори”, 

2003.- 304 с. 

14. Мендерецький В.В., Панчук О.П. Методичні рекомендації та завдання  з безпеки 

життєдіяльності для експериментальної підготовки майбутнього учителя: Навчально-

методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП АСТК, 2004. – 61 с. 

15. Плахтій П.Д., Мендерецький В.В., Панчук О.П., Баран Г.М., Олійник О.І. 

Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях:   Навчально-методичний  посібник   

для   підготовки   майбутнього    учителя / За ред. П.Д.Плахтія. - Кам'янець-Подільський: 

Друк ПП Буйницький О.А (студія «РУТА»), 2006. - 144 с. 

 

Допоміжна література 

16. Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому 

середовищі. – Кіровоград, 1998. – 292 с. 

17. Крикунов Г.Н., Беликов А.С., Залунин В.Ф. Безопасность жизнедеятельности. 

ЧЧ 1,2. – Днепропетровск: Пороги, 1992. – 412 с. 
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18. Крикунов Г.Н., Беликов А.С., Залунин В.Ф., Довгаль В.Ф. Безопасность 

жизнедеятельности. Ч. 3. – Днепропетровск: УкОИМАпресс, 1995. – 196 с. 

19. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие / Под ред. О.Н.Русака. – ЛТА СПб, 

1996. –231 с. 

20. Белов С.В., Морозова Л.Л., Сивков В.П. Безопасность жизнедеятельности. Ч.1 – М., 

ВАСОТ, 1992. – 136 с. 

21. Белов С.В., Козьяков А.Ф. и др.Безопасность жизнедеятельности. Ч.2 – М., ВАСОТ, 

1993. – 164 с. 

 Інформаційні ресурси 

1. Міністерство екології та природних ресурсів України  http://www.menr.gov.ua/. 

2. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/. 

3. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/. 

4. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації 

http://www.100top.ru/news/ (російською мовою). 

5. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території  

http://www.scgis.ru/russian/. 

6. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру 

http://chronicl.chat.ru/. 

7. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді 

національної безпеки i оборони України  http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm. 

8. http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).  

9. http://www.social.org.ua  - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. 

10.  http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи 

государств–участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). 

11. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда 

МОТ. 

12. http://base.safework.ru/safework  - Библиотека безопасного труда МОТ.  

13. http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України 

(НАУ)». 

14. ttp://www.budinfo.com.ua - Портал «Украина строительная: строительные 

компании Украины, строительные стандарты: ДБН ГОСТ ДСТУ».  

 

11. Система оцінювання та вимоги 
Оцінювання. Поточне оцінювання здійснюється на підставі якісного аналізу тео-

ретичних знань  здобувача вищої освіти, виконання студентом практичних завдань та са-

мостійної роботи. Враховується рівень сформованості програмних компетенцій навчання.  

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента (рівень тео-

ретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових модулів) під час про-

ведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, на консультаціях (під час від-

працювання пропущених занять чи за бажання підвищити попереднє оцінювання) та акти-

вності студента на занятті. Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів 

на практичних заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального матеріалу, 

запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.  

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контро-

лю: 

- виступ з основного питання; 

- усна доповідь; 

- доповнення, запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; 

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. 

http://www.menr.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.mns.gov.ua/
http://www.rainbow.gov.ua/
http://www.100top.ru/news/…
http://chronicl.chat.ru/
http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm
http://www.social.org.ua/
http://www.iacis.ru/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework
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- аналіз джерельної та монографічної літератури; 

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо); 

- самостійне опрацювання тем; 

- підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів; 

- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час обговорення 

питань. 

Критеріями оцінки є: 

Усні відповіді: 

 Повнота розкриття питання; 

 Логіка викладання, культура мови; 

 емоційність та переконаність; 

 використання основної та додаткової літератури; 

 аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

виконання письмових завдань: 

 повнота розкриття питання; 

 цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; 

 охайність оформлення письмової роботи. 

 

Кількісне оцінювання результатів навчання 

 

 

Максимальний бал оцінки поточної успішності студентів на навчальних заняттях – 12. 

Якщо студент не відпрацював пропущені навчальні заняття, не виправив оцінки 

0,1,2,3, отримані на навчальних заняттях, не виконав модульної контрольної роботи (МКР), 

завдання самостійної роботи менше ніж на 60% від максимальної кількості балів, виділених 

на ці види робіт, він вважається таким, що має академічну заборгованість за результатами 

поточного контролю. 

Пропущені заняття студент має обов’язково відпрацювати. За відпрацьовані лекційні 

заняття оцінки не ставляться, за практичні, семінарські, лабораторні, індивідуальні заняття 

нараховуються бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12). 

Студенту, який не виконав поточних домашніх завдань, не підготувався до навчаль-

них занять, в журнал обліку роботи академічної групи ставиться 0 балів.  

Студент, знання, уміння і навички якого на навчальних заняттях за 12-бальною шка-

лою оцінено від 1 до 3 балів, вважається таким, що недостатньо підготувався до цих занять і 

має академічну заборгованість за результатами поточного контролю. Поточну заборгова-

ність, пов’язану з непідготовленістю або недостатньою підготовленістю до навчальних за-

нять, студент повинен ліквідувати. За ліквідацію поточної заборгованості нараховуються 

бали середнього (4, 5, 6), достатнього (7, 8, 9) та високого рівня (10, 11, 12). 

Самостійна робота (15 балів) 

Контроль за самостійною роботою здійснює лектор на консультаціях. Студенти для 

виконання завдань самостійної роботи, зазвичай, заводять окремий зошит.  

 

 

Поточний і модульний контроль (60 балів) МКР Сума 

Змістовий модуль  

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 

25 100 
Поточний контроль ІНДЗ Самостійна робота 

50 10 15 
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Модульна контрольна робота (25 балів) 

МКР передбачає теоретичні питання з дисципліни «Безпека життєдіяльності», 

практичні завдання, тести, проблемні ситуації і задачі. МКР включає виконання 3 

теоретичних завдань, правильна відповідь на питання № 1 та 2 оцінюється у 8 балів, 

завдання № 3   оцінюється в 9 балів.   

Мета її написання – виявити рівень теоретичних знань та практичних умінь і навичок 

студентів з дисципліни «Безпека життєдіяльності», рівень професійного мислення 

майбутніх спеціалістів, сформованість у них професійно-ціннісних орієнтацій, творчість і 

самостійність у виконанні. 

Модульна контрольна робота виконується у письмовій формі. До  її написання 

допускаються всі студенти. Позитивну оцінку за МКР не рекомендується покращувати. 

Невиконання МКР оцінюється 0 балів.  

Студенти, які за результатами виконання МКР отримали рейтинговий бал менший 

60% від максимальної кількості балів, виділених на цей вид роботи, а також ті, що не 

з’явилися для її виконання або не виконали її завдань, вважаються такими, що мають 

академічну заборгованість за результатами поточного контролю, ліквідація якої є 

обов’язковою. 

 

 
Таблиця відповідності шкал оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти  

Рейтингова 
оцінка з 

кредитного 
модуля 

Оцінка за шкалою 
ЕСТS 

Рекомендовані 
системою ЕСТS 

статистичні 
значення (у %) 

Екзаменаційна 
оцінка за 

національною 
шкалою 

Національна 
залікова 
оцінка 

90-100 і 

більше 

А (відмінно) 10 відмінно  

 

зараховано 82-89 В (дуже добре) 25 добре 

75-81 С (добре) 30 

67-74 D (задовільно) 25 задовільно 

60-66 Е (достатньо) 10 

35-59 FX (незадовільно з 
можливістю 

повторного складання) 

  

 

 

незадовільно 

 

 

не 

зараховано 

 

 

34 і менше F (незадовільно з обо-
в’язковим проведенням 

додаткової роботи 
щодо вивчення 

навчального матеріалу 
кредитного модуля) 

 

 


