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Посада Викладач вищої категорії 

Науковий 

ступінь 
- 

Вчене звання - 

Контактний 
тел.: 

(0412) 26-24-06 

Е-mail zhuravell-svetlana@ukr.net 

Робоче місце Ауд. 51 

Статус дисципліни 
Вибірковий компонент ОПП циклу 

загальної підготовки ВВЗЗП.8 

Час та місце проведення 
3 семестр (згідно з розкладом 

навчальних занять) 

Кількість кредитів 3 кредити (90 год.) 

Семестровий контроль, 
екзаменаційна методика 

Залік 

Сторінка дисципліни в Інтернеті Житомирський агротехнічний коледж - 

Освітній портал (zhatk.zt.ua) 
 

Пре-реквізити навчальної дисципліни: знання філософії, біології, 

фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту. 

Пост-реквізити: викладання дисциплін охорона праці, охорона праці в 

галузі, основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху тощо. 

Характеристика дисципліни: 

Призначення навчальної дисципліни: «Безпека життєдіяльності» є 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. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» є 

набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної 

діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й 

https://learn.zhatk.zt.ua/
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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. 

Задачі курсу - відповідно до Освітньої програми підготовки молодших 

бакалаврів спеціальності 208 «Агроінженерія» студенти повинні: 

знати: 

- основні завдання безпеки життєдіяльності та сучасні проблеми; 

- психофізіологічні особливості людини як природної системи захисту; 

- параметри навколишнього середовища,  які відповідальні за безпеку 

життєдіяльності;  

- основні небезпечні та шкідливі фактори виробничого, побутового та поза 

виробничого середовища;  

- можливі надзвичайні ситуації природного та техногенного характерів;  

- правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності;  

- законодавчі та нормативні документи з охорони праці;  

- концепції організації охорони праці у державі та на виробництві;   

- обов’язки і відповідальність роботодавців підприємств (організацій) та їх    

підрозділів із забезпечення здорових і безпечних умов праці робітників;   

- методи і засоби забезпечення нормативних значень параметрів небезпечних та 

шкідливих факторів. 

вміти: 

- аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;  

- оцінити середовище перебування стосовно особистої безпеки, безпеки колективу;  

- самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів у разі виникнення 

екстремальних ситуацій;  

- забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях;  

- розробляти і впроваджувати систему заходів, спрямованих на збереження здоров’я 

людини та її гармонійний розвиток;  

- визначити психофізіологічні особливості людини та їх роль у забезпеченні 

особистої безпеки;  

- надати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях собі та іншим;   

- ідентифікувати небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що  супроводжують 

працю на виробництві;  

- організовувати вирішення питань охорони праці на виробництві (організації);  

- використовувати нормативні документи та забезпечувати безпечні та нешкідливі 

умови праці на виробництві;  

- організовувати та брати участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій на 

виробництві.   

Навчальна дисципліна направлена на досягнення компетентностей 

освітньої програми: 

ЗК.7 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність працювати в 

команді виявляти, ставити та вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК.8 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ФК.12 Здатність планувати та забезпечувати безпечну роботу машин і обладнання та 

організовувати роботу людей відповідно до вимог охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. Аналізувати показники техногенних та природних небезпек, а також 

планувати і виконувати відповідні захисні заходи. 
Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів навчання: 

ПРН3. Демонструвати повагу до етичних принципів, своєю поведінкою впроваджувати 



етичні норми взаємовідносин в колективі, які сприяють досягненню виробничої мети. 

Проявляти самостійність і відповідальність у роботі. Вміння працювати в колективі.  

ПРН18. Визначати чисельні значення показників оцінювання стану охорони праці в 

галузі сільського господарства. Розробляти і дотримуватись заходів з охорони праці і 

безпеки життєдіяльності відповідно до правових вимог законодавства. 

 

План вивчення навчальної дисципліни 

 
№ 

тижня 
Назва теми 

Форма вивчення та 
кількість годин 

Завдання до самостійної 
роботи студента (СРС) 

 

1. 

Тема 1. Категорійно-
понятійний апарат з безпеки 
життєдіяльності, таксономія 
небезпек. Ризик, як 
кількісна оцінка небезпек. 

Лекція (4 год.), 

СРС (4 год.), 

  

Аксіоми безпеки 

життєдіяльності.  

Критерії переходу небезпечної 

події у НС.  
 

 

 

2. 

Тема 2. Природні загрози, 

характер їхніх проявів та дії 

на людей, тварин, рослин, 

об’єкти економіки. 

 

Лекція (4 год.), 

СРС (4 год.), 

Практичне 

заняття (2 год.) 

Біологічні небезпеки. 

Вражаючі фактори 

біологічної дії. 

Характеристика 

небезпечних 

патогенних організмів. 

Інфекційні 

захворювання тварин і 

рослин. 

 

 

3. 

Тема 3. Техногенні 

небезпеки та їхні наслідки. 

Типологія аварій на 

потенційно-небезпечних 

об’єктах 

Лекція (4 год.), 

СРС (4 год.), 

Практичне заняття 

(2 год.) 

Класифікація, номенклатура і 

одиниці виміру вражаючих 

факторів фізичної та хімічної 

дії джерел техногенних 

небезпек. Вимоги до 

транспортування небезпечних 

речовин. Маркування 

небезпечних вантажів з 

небезпечними речовинами. 
 

 

4. 

3.1. Пожежна безпека Лекція (2 год.), 
СРС (2 год.) 

Основи забезпечення 

пожежної безпеки 

підприємств, установ, 

організацій, Відповідальність 

за порушення (невиконання) 

вимог пожежної безпеки. 

 

 

 

5. 

3.2. Радіаційна безпека. Лекція (2 год.), 
СРС (2 год.) 

Джерела радіації та одиниці 

її вимірювання. Організація 

дозиметричного й хімічного 

контролю 

 

 

6. 

3.3. Хімічна безпека. Лекція (2 год.), 
СРС (2 год.) 

Особливості забруднення 

місцевості, води, продуктів 

харчування уразі 

виникнення аварій з 

викидом небезпечних 

хімічних речовин. 



 

7. 

Тема 4. Соціально-

політичні небезпеки, їхні 

види та особливості. 

Соціальні та психологічні 

чинники ризику. 

Лекція (4 год.), 
СРС (6 год.), 

Практичне 

заняття (4 год.) 

Захисні властивості 

людського організму. Види 

поведінки людини та її 

психічна діяльність: психічні 

процеси, стани, властивості. 

Поняття про психоемоційні 

напруження (стрес). Види 

напруження. Частота змін 

стресових станів у людей 

8. 
Тема 5. Застосування 

ризик-орієнтованого 

підходу для побудови 

імовірнісних структурно-

логічних моделей 

виникнення та розвитку 

НС. 

Лекція (4 год.), 

СРС (6 год.), 

Практичне 

заняття (4 год.) 

Головні етапи кількісного 

аналізу та оцінки ризику.  

Застосування у розрахунках 

ризику імовірнісних 

структурно-логічних моделей. 

Визначення базисних подій. 

9. Тема 6. Менеджмент 

безпеки, правове 
забезпечення та 

організаційно-

функціональна структура 

захисту населення та АТО 
у НС. 

Лекція (4 год.), 
СРС (6 год.), 

Практичне 

заняття (2 год.) 

Основні показники рівнів 

небезпеки регіону, де 

знаходиться ВНЗ, які внесено 

у Паспорт ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій 

області. Загальні функції 

управління пов’язанні з 

прогнозуванням, 

плануванням, регулюванням, 

координацією і контролем 

10. Тема 7. Управління силами 
та засобами ОГ під час НС. 

Лекція (4 год.), 

СРС (6 год.) 

Здійснення карантинних та 

інших санітарно-

протиепідемічних заходів. 

Технічні засоби і способи 

проведення дезактивації, 

дегазації та дезінфекції 

території, техніки, транспорту, 

будівель, приміщень, одягу, 

взуття і засобів захисту, 

продовольства, води, 

продовольчої сировини і 

фуражу. 



Література: 

 

1. Желібо Є., Заверуха Н., Зацарний В. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник. 

Київ: Каравела, 2011. 344 с. 

2. Желібо Е. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник. Київ: Каравела, 2001. 320 с. 

3. Жидецький В. Основи охорони праці: підручник 5-те вид. доповн. Київ: Знання, 2014. 

373 с. 

4. Запорожець О., Протоєрейський О., Франчук Г. Основи охорони праці: підручник. 

Київ: Центр учбової літератури, 2009. 264 с. 

5. Запорожець О. Безпека життєдіяльності: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 

2013. 448 с. 

6. Катренко Л., Кіт Ю., Пістун І. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: навчальний 

посібник. Суми: Університетська книга, 2015. 540 с. 

7. Лисиченко М., Забулонов Ю., Хміль Г. Природний, техногенний та екологічний 

ризик: аналіз, оцінка, управління. Київ: Наукова думка, 2008. 539 с. 

8. Мохняк С., Дацько О., Козій О. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник. Львів: 

Національний університет «Львівська політехніка», 2009. 264  

Інформаційні ресурси 
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Контроль знань. 

Планується проведення поточного та підсумкового контролю. Поточний контроль 

знань проводиться в усній формі (опитування за результатами опрацьованого 

матеріалу) або письмовій формі (тестові завдання). Підсумковий контроль знань 

здійснюється у формі заліку. 

 

Поточний контроль - 20%  

Контроль СРС - 20%  

Захист індивідуальних завдань - 30%  

Підсумковий контроль не менше - 30%. 

 

Шкала оцінювання: Національна та ЕСТS 
 

Сума балів за всі види 

Навчальної діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 A відмінно  

зараховано 
82-89 B 

добре 
75-81 C 

66-74 D 
задовільно 

60-65 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Політика курсу 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. Обов'язкове 

відвідування занять, активна участь в обговоренні питань, попередню 

підготовка до лекцій і практичних занять. Усі завдання, передбачені 

програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо здобувач вищої 

освіти відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час 

консультації викладача. 
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