
АНОТАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» 

для здобувачів вищої освіти першого рівня «Бакалавр» 
спеціальності  208 «Агроінженерія» 

Цикл професійної та практичної підготовки 
Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин 3 кредити ЄКТС. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої 
освіти першого рівня «Бакалавр»,  спеціальності  208 «Агроінженерія» 

Мета навчальної дисципліни: опанування студентами 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 навчальної дисципліни: опанування системи знань і вмінь щодо 
вирішення проблемних ситуацій, пов'язаних із виявленням небезпек, їх нищівних 
факторів та негативних наслідків впливу, формування у студентів мотивації у 
компетентності, зокрема професійній, щодо забезпечення прийнятного рівня 
безпеки і захисту себе та найближчого оточення, соціальної групи, персоналу 
об'єкта, матеріальних та культурних цінностей. 

Програма 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 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 
формовані наступні компетентності: 

знання:  основних принципів формування безпечної життєдіяльності людини; 
номенклатуру  та таксономію  зовнішніх та  внутрішніх  небезпек,  їх джерела, 
характер їх дії, можливі наслідки; характеристику природних, техногенних, 
соціальних небезпек, методи виявлення та ідентифікації їх нищівних факторів і 
одиниці виміру, вплив психофізіологічних особливостей   людини   на  формування  



її безпеки; класифікацію і нормування шкідливих та небезпечних факторів, що 
негативно впливають на здоров'я людини. 

вміння: визначати існуючі проблеми з безпеки і захисту; ідентифікувати тип 
ситуації, якісно і кількісно оцінювати рівень небезпеки сучасними 
інструментальними методами та органолептично; самостійно приймати рішення про 
вжиття термінових заходів у разі виникнення небезпечних ситуацій; забезпечувати 
особисту та колективну безпеку в небезпечних ситуаціях; розробляти і 
впроваджувати систему заходів, спрямованих на збереження здоров'я людини та її 
гармонійний розвиток; визначати психофізіологічні особливості людини та їх роль у 
забезпеченні особистої безпеки. 

способи мислення:  здатність орієнтуватися в основних методах і системах 
забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи 
та методи захисту людини і природного середовища від небезпек; 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;  

професійні, світоглядні і громадські якості: здатність орієнтуватися в 
основних законодавчих    актах   та    нормативних   документах    з    питань    
безпеки життєдіяльності людини; знати основи організації та технології надання 
першої допомоги та проведення рятувальних й інших невідкладних робіт;  знати 
комплекс заходів з регулювання безпеки, запобігання та організації дій щодо 
усунення їх негативних наслідків; знати принципи забезпечення індивідуальної та 
колективної безпеки; знати принципи гармонійного розвитку людини та сталого 
розвитку людства; знати   порядок взаємодії з органами управління безпекою і 
захистом. 

морально-етичні цінності: розробляти і впроваджувати систему заходів, 
спрямованих на збереження здоров'я людини та її гармонійний розвиток; 
визначати психофізіологічні особливості людини та їх роль у забезпеченні 
особистої безпеки; оцінювати негативні фактори  середовища перебування та 
визначати шляхи усунення їх дії на людину; організовувати та надавати першу 
невідкладну допомогу потерпілим, здійснювати самодопомогу; взаємодіяти з 
державними та громадськими органами управління безпекою і захисту; визначати 
вимоги законодавчих актів у межах особистої та колективної відповідальності. 

Вид підсумкового контролю – іспит. 
 


