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ВСТУП
Програма

вивчення

нормативної

навчальної

дисципліни

«Безпека

життєдіяльності, цивільний захист» складена відповідно до освітньо-професійної

програми підготовки бакалавра зі спеціальності 123 - «Комп’ютерна інженерія».

Предметом вивчення

навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності,

цивільний захист» є будь-які елементи природи (люди, рослини, тварини), або явища,
фактори, властивості, які існують незалежно від людини і які потрібно встановити,
описати, щоб використати для практичних потреб.

Міждисциплінарні зв’язки: шкільний курси біології, хімії, фізики, основ безпеки
життєдіяльності, основи здоров’я.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Головні поняття БЖД і ЦЗ.

’

2. Управлійня безпекою.

“

і

■...

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1.

МетоіЬ викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності,

цивільний захист» є поглиблення знань у процесі вивчення дисципліни та набуття
компенетенцій згідно освітньо-кваліфікаційної програми за фахом.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності,
цивільний захист є опанування знаннями організаційно-правових заходів забезпечення
і
безпечної життєдіяльності; оволодіти вміннями оцінювати ступінь безпеки
середовища перебування щодо особистої безпеки, проводити моніторинг небезпечних
ситуацій; формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за

забезпечення гарантованого рівня власної безпеки у межах науково обґрунтованих
критеріїв прийнятого (допустимого) ризику.

Компетентності:
Загальні;

ЗК-9

я

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства'

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та

необхідність його сталого розвитку, верховенства прав і свобод людини і громадянина

в Україні
і
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ЗК-10

Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу, і

суспільство та у розвиток суспільства, техніки і технологій, використовувати різні
види та форми активності для активного відпочинку та ведення здорового способу

життя.

фахові:

ФК-1 Зд'атність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, Й
також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення
професійної діяльності в галузі комп’ютерної інженерії

ФК-6 Здатність проектувати, впроваджувати та обслуговувати
комп’ютерні системи та мережі різного виду та призначення

ФК-9 Здатність

системно

адмініструвати,

використовувати, адаптувати та

експлуатувати наявні інформаційні технології та системи

ФК-10 Здатність здійснювати організацію робочих місць, їхнє технічні
оснащення, розміщення комп’ютерного устаткування, використання організаційних^
технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту інформації

ФК-14 Здатність проектувати системи та їхні компоненти з урахуванням
усіх аспектів їх життєвого циклу та поставленої задачі, включаючи створення,
налаштування,' експлуатацію, технічне обслуговування та

1

утилізацію

Програмні результати навчання:

Знання:
ПРН-4 Знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, соціальному і
екологічному контексті

ПРН-9 Знати принципи, методи та засоби проектування, побудови та
'обслуговування сучасних комп’ютерних мереж різного виду та призначення

ПРН-10 Знати основи безпеки життєдіяльності та охорони праці, уміння їх
дотримуватися в професійної діяльності

Уміння: 1
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ПРН-15

Вміти

конструктивних

застосовувати

особливостей,

знання

призначення

і

технічних

правил

характеристик,

експлуатації

програмно-

технічних засобів комп’ютерних систем та мереж для вирішення технічних задач

спеціальності

Автономність:

ПРН-31 Здатність адаптуватися до нових ситуацій, обґрунтовувати,
приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення

ПРН-32 Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою
поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення креативного

мислення

■

1

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: 1
- сучасні проблеми та головні завдання безпеки життєдіяльності та цивільного

захисту;

-

організаційно-правові заходи забезпечення безпечної життєдіяльності та

0

цивільного захисту;

-

головні поняття з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту,

методологічні засади БЖД і ЦЗ;
-

види небезпек, класифікація небезпек;

-

сутність Концепції прийнятного (допустимого) ризику;

-

методи визначення ризику;

-

головні

характеристики

небезпечних

геологічних,гідрологічних^

метеорологічних і біологічних небезпек та їх негативні наслідки;

-

J
(

характеристику, класифікацію та номенклатуру шкідливих чинників

техногенних небезпек;

-

головні аспекти сучасних проблем людства;

-

загальні норми законодавства, що регламентують регулювання безпеки;

-

загальні характеристики рятувальних робіт;

уміти'.

;

- оцінювати середовище перебування щодо особистісної безпеки;
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-

здійснювати статистичне оцінювання небезпечних і шкідливих чинників

для життя людини;
-

здійснювати оцінювання сумарного індивідуального ризику людини та

його складових;

-

проводити професійний відбір і професійну орієнтацію;

-

визначати темперамент як психофізіологічну особливість людини;

-

визначати біоритми людини, будувати відповідні графіки;

-

проводити оцінювання захисних споруд;

-

надавати загальні принципи надання першої долікарської допомоги

постраждалим;1
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин /3,0 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Головні поняття у БЖД і ЦЗ
Т 1. Категорійно-понятійний апарат з БЖД і ЦЗ, таксономія небезпек. Модель
життєдіяльності

людини.

Методологічні

основи

БЖД

і

ЦЗ.

Види

Класифікація нёбезпек.

небезпек.

1

Т 2. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних
структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій.

Загальний аналіз ризику небезпек. Концепція прийнятного (допустимого) ризику.
Методи визначення ризику. Ідентифікація ризику.

Т 3. Забезпечення кліматичних та гігієнічних умов праці на робочих місцях.
Мікроклімат робочої зони його вплив на організм. Освітлення виробничих приміщень.

Природне та Штучне освітлення. Електромагнітні поля (ЕМП) та електромагнітні
випромінювання (ЕМВ). Інфрачервоні (ІЧ), ультрафіолетові (УФ) та лазерне (ЛВ)‘

випромінювання, засоби та заходи захисту. Іонізуючі випромінювання (IB).
Т 4. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Класифікація, номенклатура
!
'вражаючих чинників техногенних небезпек. Пожежі та пожежна безпека техногенних
пожеж. Радіаційна безпека. Хімічна безпека.

Змістовий модуль 2. Управління безпекою
Т 5. бснови виробничої безпеки. Загальні вимоги безпеки до технологічного
л
• Г
•
'-S
обладнання та процесів. Безпека під час експлуатації систем працюючих під
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і
тиском і кріогенної техніки. Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт.

Електробезпека. Шум, ультразвук та інфразвук. Дія шуму на організм людини.
Нормування шумів. Вібрація. Вплив вібрацій на організм людини.
Т 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно функціональна

структура захисту населення та АТО (адміністративно територіальні одиниці) у НС.

Правові норми, що регламентують організаційну структуру органів управління
безпекою.

Структурно-функціональна

схема

державного

управління

безпекою:

Загальні норми’ законодавства, що регламентують регулювання безпеки. Інформаційне

забезпечення прийняття рішень реагування на надзвичайні ситуації.

Т 7. Управління силами та засобами цивільного захисту під час надзвичайних

ситуацій. Порядок надання населенню інформації про наявність загрози виникнення
надзвичайних !ситуацій. Загальна характеристика рятувальних робіт. Здійснення

санітарно-протйепідеміологічних заходів.
:

■
>:

3. Рекомендована література

Основні законодавчі та нормативно-правові акти
1.

понять”.

ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних

•

2.

Конституція України. Основний закон. - К., 1996.

3.

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). - Київ: Відділ

л

поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. - 125 с.
4.

Про адміністративні порушення: Закон України. - К., 1993.

5.
Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя
населення: Заксін України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27.

6.

Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон

України від 14 Січня 1998 р. - К., 1998.

7.

Про охорону здоров’я: Закон України.-К., 1992.

8.

Про охорону праці: Закон України. - К., 1992.

9.

Про пожежну безпеку: Закон України. - К., 1993.

10.

Про цивільну оборону України: Закон України від 3 лютого 1993 р. -

К., 1993.

і

-

8
11.

Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон

України від 14 січня 1998 р. - К., 1998.

12.

Про охорону здоров’я: Закон України. - К., 1992.

13.

Про пожежну безпеку: Закон України. - К., 1993.
і
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1. Електронний репозиторій КрНУ, методичні вказівки кафедри охорони
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цивільної
та
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безпеки,
http://document.kdu.edu.ua/met kaf.php?kaf=28.
2. Безпека
життєдіяльності: підручник для студентів вищих
навчальних закладів / за ред. І.Я.Коцана. Харків: Фоліо, 2014. 462с.
3. Березюк О.В., Лемешев О.С. Безпека життєдіяльності: навч. посіб.
Вінниця: ВИТУ, 2011.204 с.
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надійність: навчальний посібник для студентів за напрямком підготовки 6.170202
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2016. 385 с.
5. Бегун В.В., Науменко І.М. Безпека життєдіяльності
(забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки): навч.
посібник. К., 2004. 328с.
6. Метод і засоби контролю та управління якістю повітряного середовища у
приміщеннях: (Монографія / С. В. Сукач, Ю. І. Шульга. - Кременчук: Видавець 1111
Щербатих О.; В., 2013. - 192 с. : іл. 104. табл. 21. дод. 2. бібліогр.
107, http://wwyv.kdu.edu.ua/new/anot.php?id=28
7. Вибухобезпека систем електропостачання гірничих машин на шахтах,
небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу [Текст] : монографія / Колосюк
А. В., Колосюк В. П. ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. Кременчук : ЙрНУ ім. Михайла Остроградського, 2017. - 178 с. : рис., табл. Бібліогр.: с. 134-138. - 300 прим. - ISBN 978-617-7304-03-5
8. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про
впровадження^ заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці
працівників» /( База даних «Законодавство України» / Люксембург, 12 июня 1989
г. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994 b23.
9. ДСТУ; IEC/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального
оцінювання ризику /Національний стандарт України. К.: Мінекономрозвитку
України, 2015 .j 80 с.
10. ДСТУ OHSAS 18001:2010 Система управління гігієною та безпекою
праці ІІ ДНАОП. Законодавча база. URL: http://www.dnaop.com/htnil/34112/doc.
OHSAS_18001_2010.
11. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. 2-е вид.,
доп. Львів: Афіша, 2000. - 176 с.
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання залік.
Засоби діагностики успішності навчання
Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь

студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів
контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах змістового
модулю, має навчальний характер, може проводиться в формі опитування, виконання
практичних та вестових завдань.

Проміжний

контроль

здійснюється

з

метою

перевірки

рівня

засвоєння

теоретичного і’ практичного матеріалу змістових модулів та передбачає виконання

студентами завдань для модульного контролю.

Підсумковий контроль проводиться у формі диференційованого заліку після
закінчення вивчення навчальної дисципліни.
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