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I. Загальні відомості 

      Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є нормативною дисципліною, що 
включається в навчальні плани як дисципліна обов’язкового вибору. Обсяг навчального 
часу для вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» визначений державними 
вимогами (спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків 
Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, 
охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року, № 969/922/216 «Про організацію 
та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та 
цивільного захисту у вищих навчальних закладах України») і не повинен бути меншим 54 
академічних годин (1,5 кредиту EСTS♦).   

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» займає провідне місце у 
структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр», 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. 
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♦ EСTS –  European Credit Transfer and Accumulation System (Європейська система переведення і 
накопичення кредитів) – загальноєвропейська система обліку навчальної роботи студентів  
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III. Мета і завдання дисципліни 

 
Мета вивчення 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 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 у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, 
пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу об’єкту 
господарювання (ОГ) та населення   в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.  

В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» бакалаври у 
відповідних напрямах підготовки повинні мати такі головні загальнокультурні та 
професійні компетенції.  

Загальнокультурні компетенції охоплюють:  
• культуру безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання безпеки, 

захисту й збереження навколишнього середовища розглядаються як  найважливіші 
пріоритети в житті й діяльності; 

• знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та вміння 
визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з 
урахуванням ризику виникнення небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та 
привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання; 

• вміння оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки 
колективу, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати 
головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах 
загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій;  

• здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. 
Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють: 
виробничо-технологічна діяльність:  
• здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної 

безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і 
природного середовища від небезпек; 
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• вміння оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах 
надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її підвищення; 

• вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з 
попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;  

організаційно-управлінська діяльність:  
• здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області 

забезпечення безпеки; 
• знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності 

та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з колективної 
та особистої безпеки; 

• вміння забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в 
попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; 

проектно-конструкторська діяльність: 
• вміння ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного 

середовищ і віднайти шляхи відвернення їхньої уражальної дії використовуючи 
імовірнісні структурно-логічні моделі; 

• вміння оцінити безпеку технологічних процесів і обладнання та обґрунтувати 
заходи щодо її підвищення; 

• вміння обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної 
експлуатації технологічного обладнання та попередження виникнення надзвичайних 
ситуацій; 

педагогічно-консультативна діяльність: 
• обґрунтування та методичне забезпечення проведення навчання серед 

працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій за надзвичайних 
ситуацій; 

• вміння надати допомогу та консультації працівникам та населенню з 
практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях;  

контрольно-консультативна діяльність: 
• оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення 

НС за встановленими критеріями і показниками та надавати консультації працівникам 
організації (підрозділу)щодо підвищення його рівня;  

• здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати характер 
взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з урахуванням 
специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енергетичного впливу та 
комбінованої дії уражальних факторів; 

 
IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з 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. 
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Тема 2. Природні загрози та характер їх 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. 

 
Тема 3. Техногенні небезпеки та їх 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 
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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. 

Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їх види та характеристики. Соціальні та 
психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у надзвичайних ситуаціях (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. 

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. 

 
 Тема 5. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС 
Зміст теми. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, які 

охоплюють людину (керівник, оператор, персонал, населення), об’єкти техносфери та 
природне середовище. Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного ризику. 
Розподіл підприємств. установ та організацій за ступенем ризику їхньої господарської 
діяльності щодо забезпечення безпеки та захисту населення і територій від НС. 
Управління безпекою через порівняння витрат та отриманих вигод від зниження ризику. 

Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Методичні підходи до 
визначення ризику. Статистичний метод. Метод аналогій. Експертні методи оцінювання 
ризиків. Застосування у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей. 
Визначення базисних подій. Ідентифікація ризику. Розробка ризик-стратегії з метою 
зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків. 
Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, передача і ухвалення) та інструментів 
управління виявленим ризиком.  
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Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-
функціональна структура захисту населення на адміністративної територіальної 
одиниці (АТО) та у НС 

Зміст теми. Правові норми, що регламентують організаційну структуру органів 
управління безпекою та захистом у НС, процеси її функціонування і розвитку, 
регламентацію режимів запобігання і ліквідації НС. Структурно-функціональна схема 
державного управління безпекою та захистом у НС в Україні з урахуванням правового 
статусу і повноважень органів влади. Органи управління, сили і ресурси з попередження 
та реагування на НС на державному рівні. Загальні норми законодавства, підзаконних 
актів, стандарти і технічні умови, технічні і адміністративні регламенти, що 
регламентують принципи і механізми регулювання безпеки, зниження ризиків і 
пом’якшення наслідків НС. Превентивні та ситуаційні норми: експертиза, ліцензування, 
сертифікація, аудит; підвищення технологічної безпеки виробничих процесів та 
експлуатаційної надійності об’єктів, підготовка об’єктів економіки і систем 
життєзабезпечення до роботи в умовах НС. Компенсаційні та регламентні норми: пільги, 
резервування джерел постачання, матеріально-технічних і фінансових ресурсів, страхування, 
спеціальні виплати, норми цивільної, адміністративної відповідальності та процедури їхнього 
застосування. 

Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС. Основні показники 
рівнів небезпеки регіону, де знаходиться ВНЗ, які внесено у Паспорт ризику виникнення 
надзвичайних ситуацій області. Загальні засади моніторингу НС та порядок його 
здійснення. Застосування захисних бар’єрів та видів цивільного захисту: фізичного, 
постійно діючого функціонального, природного, комбінованого. 

Загальні функції управління пов’язанні з прогнозуванням, плануванням, 
регулюванням, координацією і контролем. Управлінське рішення, його сутність, правове, 
організаційне, інформаційне та документальне забезпечення. Загальна технологія та 
моделі прийняття управлінських рішень. Інформаційна підтримка та процедурне 
забезпечення прийняття й реалізації рішень пов’язаних з усуненням загрози виникнення НС або 
реагуванням на НС та організації ліквідування її наслідків. 

Головні положення про навчання персоналу підприємств, установ і організацій діям 
та способам захисту в разі виникнення НС та аварій. Система інструктажів. Програми 
підготовки населення до дій у НС. Спеціальні об’єктові навчання і тренування. 
Функціональне навчання керівних працівників і фахівців, які організують та здійснюють 
заходи у сфері цивільного захисту. 

Критерії та показники оцінки ефективності функціонування системи безпеки та 
захисту в НС об’єкту господарювання. 

 
Тема 7. Управління силами та засобами на об’єктах господарювання (ОГ) під 

час НС 
Зміст теми  
Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС, 

правил поведінки та способів дій в цих умовах.  
Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС. Міські, 

заміські, запасні та пересувні пункти управління в НС. Спеціально уповноважений 
керівник та штаб з ліквідації НС. Сили і засоби постійної готовності. 

Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт. Техніка, 
що застосовується при ліквідації наслідків НС. Розрахунок сил та їх ешелоноване 
угрупування. Склад та завдання угрупування сил першого, другого ешелонів та резерву. 
Організація взаємодії сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних видів 
забезпечення у зоні НС. 

Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів. Технічні 
засоби і способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, 
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транспорту, будівель, приміщень, одягу, взуття і засобів захисту, продовольства, води, 
продовольчої сировини і фуражу. Дезактивуючи, дегазуючи та дезінфікуючи розчини.  

 
V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

 
Вивчення дисципліни проводиться згідно існуючої методики організації навчального 

процесу у вищих навчальних закладах з використанням практичних занять, а також 
самостійної роботи студентів.  

Лектор здійснює консультації через мережу Інтернет. Всі студенти мають 
електронну скриньку і скайп  лектора і можуть таким чином отримати консультацію. 

Дисципліна повністю забезпечена навчально-методичною літературою по окремим 
її складовим. Розроблено конспект лекцій на електронних носіях. Перед читанням лекцій 
в кожну академічну групу дається навчальна програма, завдання для самостійної роботи, 
план-графік виконання самостійної роботи і контрольних заходів, перелік питань, що 
виносяться на модульні і залікові контрольні роботи.  

Необхідна для самостійної роботи навчально-методична література і нормативно-
технічна документація також міститься в електронному вигляді на сайті кафедри охорони 
праці, промислової та цивільної безпеки (kafedra.bestup.infor), на сайтах Верховної Ради, 
Кабінету Міністрів, Міністерства з надзвичайних ситуацій та Держгірпромнагляду.  

 
Основна література:  

1. Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. (електронний ресурс). — К.: 
Основа, 2011. Електронна адреса: http://www.zerkalov.org/files/bgd-k2011.pdf  (2,1Мб). 

2. Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб.. – К.: Науковий світ, 2001. – 
301 с. Електронна адреса: http://www.zerkalov.org/node/2967  

3. Зеркалов Д.В., Полукаров Ю. О. Організація та управління безпекою 
життєдіяльності. Навч. посіб. (електронний ресурс). — К.: Основа, 2011. – 236 с.  
Електронна адреса: http://www.zerkalov.org/files/OtaUBG.pdf  (0,9 Мб ) 

4. Желібо Є.П, Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Підручник. − К.: Каравела, 
2006. − 288 с.  

5. Зеркалов Д. В. . БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Конспект лекцій. (електронний 
ресурс). Електронна адреса: http://www.zerkalov.org/node/2958  та 
http://www.zerkalov.org/files/bgd-kl.pdf  

 
VI. Мова  
 

Мова викладання − українська. Дисципліна може також викладатися російською 
мовою. Консультування може проводитися англійською мовою.  

 
VП. Характеристика індивідуальних завдань 

 
У якості індивідуального завдання передбачається домашня контрольна робота, 

тематика і зміст якої визначається викладачем.  
 

VШ. Методика оцінювання  
 

Рейтинг студента з дисципліни визначається у відповідності з положенням про 
систему підсумкового контролю і оцінювання знань. Він підраховується наприкінці 
семестру і доводиться до кожного студента.  

Рейтинг з дисципліни визначається сумою балів, нарахованих студенту за роботу в 
семестрі при виконанні індивідуальних завдань, контрольних заходів, практичних та 
лабораторних робіт, вирішення завдань з самостійної роботи, заохочувальних і штрафних 
балів, або балами, набраними за результатами залікової контрольної роботи.  
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ІХ. Організація  
 

Оскільки курс «Безпека життєдіяльності» відносяться до нормативних дисциплін, 
організація навчання проходить у групах, визначених деканатом у відповідності до 
розкладу занять. Семестрова атестація проводиться на основі відомостей, підготовлених 
деканатом. 

 
 

Доцент кафедри «ОППЦБ»  Зеркалов Д. В.    моб. 067-442-33-25, скайп: zerkalov47    
e-mail: zerkalov@voliacable.com, Інтернет-ресурси: http://www.zerkalov.kiev.ua/  
http://www.zerkalov.org /  


