
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Мета: опанування здобувачами вищої освіти теоретичних засад, практичних 

навичок та компетенцій щодо створення безпечних умов життя і діяльності, переважно, у 

повсякденній та певних сегментах виробничої сфери, осягнення принципів гармонійного 

розвитку особистості, сталого розвитку суспільства, формування у майбутнього фахівця 

цілісної системи знань та вмінь, необхідних для прийняття обґрунтованих рішень у сфері 

безпеки людини на рівні людини, сім'ї, суспільства, підприємства, галузі, регіону, країни та 

світу загалом. 

Завдання: методичне - ознайомлення здобувачів ступеня вищої освіти з методикою 

навчання; пізнавальне - надбання здобувачами ступеня вищої освіти  знань із основних 

техносферних небезпек, їх властивості та характеристики;  характер впливу шкідливих і 

небезпечних факторів на людину і природне середовище, методи захисту від них стосовно 

сфери своєї професійної діяльності; правові, нормативно-технічні та організаційні основи 

безпеки життєдіяльності. практичне - формування вмінь та навичок ідентифікувати основні 

небезпеки середовища проживання та виробничої діяльності людини. Оцінювати ризик 

реалізації небезпек та вибирати методи захисту від небезпек стосовно сфери своєї 

професійної діяльності і способи забезпечення комфортних умов життєдіяльності. 

Володіти: законодавчими і правовими актами в галузі безпеки;  способами і технологіями 

захисту в надзвичайних ситуаціях. 

Предмет дисципліни: є опанування комплексу знань і вмінь, необхідних для 

повсякденного життя та професійної діяльності, зорієнтований на розвиток творчої 

особистості студента - майбутнього фахівця нового покоління. Навчання скероване не 

тільки на набуття необхідних компетенцій студентом, але й має стимулювати володіння 

культурою мови, логічне мислення, вміння формулювати висновки, формувати 

широкий світогляд, позитивні моральні засади. 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Наукові основи безпеки життєдіяльності 

Тема 2. Психофізіологічні основи забезпечення безпеки людини 

Тема 3. Методи визначення та ідентифікації небезпек 

Тема 4. Концепція допустимого ризику 

Тема 5. Природні небезпеки 

Тема 6. Техногенні та військові небезпеки 

Тема 7. Пожежі 

Тема 8. Соціальні небезпеки 

Тема 9. Організація першої невідкладної допомоги та проведення 

              рятувальних робіт 

Тема 10. Менеджмент безпеки та кризовий менеджмент 

Тема 11. Взаємодія з державними та громадськими органами захисту 

Тема 12. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності 
 


