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1. Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності,
цивільний захист» є поглиблення знань у процесі вивчення дисципліни та набуття

компенетенцій згідно освітньо-кваліфікаційної програми за фахом.

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є опануванню знаннями
організаційно-правових

заходів

забезпечення

безпечної

жити діяльності;

оволодіти вміннями оцінювати ступінь безпеки середовища перебування щодо
особистої безпеки, проводити моніторинг небезпечних ситуацій; Формування

мотивації

щодо

посилення

особистої

відповідальності

за

убезпечення

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

Ком петентності:
Загальні компетентності:
ЗК - 2 Здатність використовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК - 11 Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для
освоєння загально-професійних дисциплін
Фахові компетентності:

ФК -11 Здатність створювати геодезичні мережі, проводити геодезичні
вимірювання й обробляти їх результати

ФК - 14 Здатність виконувати знімальні роботи, пов'язан

веденням

кадастрів, з будівництвом і промисловим виробництвом
Програмні результати навчання:

ПРН - 1 Здатність демонструвати знання і розуміння фундаментальних
наук в обсязі, потрібному для засвоєння загальнопрофесійних дисциплін
ПРН - 3 Здатність демонструвати знання і розуміння методіг

технологій

створення державних геодезичних мереж та спеціальних інженерно еодезичних

мереж, топографічних знімань місцевості, топографо-геодезичних вимірювань
для вишукування, проектування і експлуатації інженерних споруд, громадських,
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промислових та сільськогосподарських комплексів з використань - і сучасних

наземних і аерокосмічних методів
П.РН - 12 Здатність демонструвати розуміння і вміння v. тосовувати

методи організації топографо-геодезичного і землевпорядного вироониптва від
польових вимірювань до менеджменту й реалізації різноманітної тог

зафічної та

землевпорядної продукції на основі використання знань з основ за;

юдавства і

управління виробництвом.

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

знати:
- сучасні проблеми та головні завдання безпеки життс

ільпості та

цивільного захисту;
-

організаційно-правові заходи забезпечення безпечної життєдіяльності

та цивільного захисту;
-

головні поняття з безпеки життєдіяльності та цивіль" ;іго захисту,

методологічні засади БЖД і ЦЗ;
-

види небезпек, класифікація небезпек;

-

сутність Концепції прийнятного (допустимого) ризику;

-

методи визначення ризику;

-

головні характеристики небезпечних геологічних,

і ■ зологічних,

метеорологічних і біологічних небезпек та їх негативні наслідки;
-

характеристику, класифікацію та номенклатуру шкідливих чинників

техногенних небезпек;

-

головні аспекти сучасних проблем людства;

-

загальні

норми

законодавства, що

регламентують

,стулювання

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 чоднни;

-

визначати біоритми людини, будувати відповідні графіки:

-

проводити оцінювання захисних споруд;

-

надавати загальні принципи надання першої долікарсьь

допомоги

постраждай им;
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3,0 кредити
ECTS.

2. Програма 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
небезпек. Класифікація небезпек.

Т 2. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних
структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайна 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 по < (ЕМП) та

електромагнітні випромінювання (ЕМВ). Інфрачервоні (ІЧ), ультраф>> fетові (УФ)

та лазерне (ЛВ) випромінювання,

засоби та заходи захисту. Іонізуючі

випромінювання (IB).
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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. Основи виробничої безпеки. Загальні вимоги безпеки до технологічного
обладнання та процесів. Безпека під час експлуатації систем пр;і; юючих під

тиском і кріогенної техніки. Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт.

Електробезпека. Шум, ультразвук та інфразвук. Дія шуму на органі -м людини.
Нормування шумів. Вібрація. Вплив вібрацій на організм людини.

Т

6.

Менеджмент

функціональна

структура

безпеки,
захисту

правове

забезпечення

населення

та

АТО

та

(адміністративно

територіальні одиниці) у НС. Правові норми, що регламентують

структуру
державного

органів

управління

управління

безпекою.

безпекою.

о ^анізашйно

анізанійну

Структурно-функціональна схема

Загальні

норми

законодавства,

що

регламентують регулювання безпеки. Інформаційне забезпеченню прийняття
рішень реагування на надзвичайні ситуації.

Т 7.

Управління силами та засобами цивільного захисіу під час

надзвичайних ситуацій. Порядок надання населенню інформації про наявність
загрози виникнення надзвичайних ситуацій. Загальна характеристика рятувальних
робіт. Здійснення санітарно-протиепідеміологічних заходів.

7

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

• ■ ■>

1

2

Тема
1.
Категорійно-понятійний
апарат з БЖД і ЦЗ, таксономія
небезпек. ’Модель життєдіяльності
людини.
Методологічні
основи
БЖД
і
ЦЗ.
Види
небезпек.
Класифікація небезпек.
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Тема
2.
Застосування
ризикорієнтованого 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.
Тема 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
(14),
ультрафіолетові (УФ) та лазерне

12

13

Кількість годин
денна форма
_____ V С 1 1 і .
_
' ’ У числі
л
п
с.р.
лаб
4
5
3
7
8
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Головні поняття у БЖД і ЦЗ

2

3

9

2

2

8

2

3

8

8

Заочна форма
J. • ■
. ч її
л І
лаб
п

_ P_J

10

11

_

с.р.
73

'

(ЛВ) випромінювання,
засоби та
заходи
захисту.
Іонізуючі
випромінювання (1В).
Темп ■ Техногенні небезпеки та їхні
нис. . •
К.. v j ашя.
номенклатура вражаючих чинників
техногенних небезпек. Пожежі та
пожежна
безпека
техногенних
пожеж. Радіаційна безпека. Хімічна
безпека.
Разом за змістовим модулем 1
*'

13

?

52

8

9

34
10
Змістовий модуль 2. Управління безпекою

7

1

2

3

4

Тема 5. Основи виробничої безпеки.
Загальні
вимоги
безпеки
до
технологічного
обладнання
та
процесів.
Безпека
під
час
експлуатації систем працюючих під
тиском і кріогенної техніки. Безпека
під час вантажно-розвантажуваль
них робіт. Електробезпека. Шум,
ультразвук та інфразвук. Дія шуму
на організм людини. Нормування
шумів. Вібрація. Вплив вібрацій на
організм людини.
Тема 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-

14

2

2

9

12

2

2

8

5

9

8

9

10

11

13

функціональна схема державного
управління
безпекою.
Загальні
норми
законодавства.
що
регламентують
регулювання
■\ ИТ
І» ПІ ' ’ ; І. І І! і
~ НС
її!'

црийняіія рішень рсаі} вашім на
надзвичайні ситуації.___________________________
Тема 7. Управління силами та
14
2
засобами цивільного захисту під час
надзвичайних ситуацій. Порядок
надання населенню інформації про
наявність
загрози
виникнення
надзвичайних ситуацій. Загальна
характеристика рятувальних робіт.
Здійснення
санітарнопротиепідеміологічних заходів.__________________
Разом за змістовим модулем 2
38
6

26

6

ІНДЗ (КР, РГ, к/р)
Семестровий контроль (диф.
залік)
90

14

Усього годин
Примітки:
* - 1 семестр
** -2 семестр
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5. Теми практичних занять
№
з/п

Назва теми

1

Оцінювання сумарного індивідуального ризику людини та йог*
складові
Розрахунок природного освітлення
Розрахунок штучного освітлення
Розрахунок звукоізоляції. Визначення рівня шуму
Вибір і розрахунок штучного заземлення
Розрахунок занулення електроустановок
Оцінювання захисних споруд
Загальні принципи надання першої долікарської допомоги
постраждалим
Усього

2
3
4
5
6
7
8

Кількість
годин
зфн
Дфн
2

2
2
2
2
2
2
2
І_6

8. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми

1

Категорійно-понятійний апарат з БЖД і ЦЗ, таксономія небезпек.
Модель життєдіяльності людини. Методологічні основи БЖД І
ЦЗ. Види небезпек. Класифікація небезпек.
Застосування
ризик-орієнтованого
підходу для
побудови
імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та
розвитку надзвичайних ситуацій. Загальний аналіз ризик'
небезпек. Концепція прийнятного (допустимого) ризику. Методі'
визначення ризику. Ідентифікація ризику.
Природні загрози та характер їхніх проявів І дії на людей, тварин
рослин,
об’єкти
економіки.
Храктеристика
небезпечних
геологічних процесів і явищ. Небезпечні гідрологічні явища та ї
наслідки. Пожежі у природних екосистемах. Уражальні чинники
природних пожеж. Біологічні небезпеки та їхні виражальні
чинники. Небезпечні метеорологічні явища, їх негативний впли1на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки.
Техногенні
небезпеки
та
їхні
наслідки.
Класифікацій,
номенклатура вражаючих чинників техногенних
небезпек
Пожежі та пожежна безпека техногенних пожеж. Радіаційн:1
безпека. Хімічна безпека.
Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики
Соціальні та психологічні фактори ризику. Глобальні проблеми
людства. Соціально-політичні конфлікти. Шкідливі звички,
соціальні хвороби. Психологічна надійність людини та її роль у
забезпеченні безпеки.
Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційні'
функціональна
структура
захисту
населення
та
АТ<
(адміністративно територіальні одиниці) у НС. Правові норми, щ>*
регламентують організаційну структуру органів управління
безпекою.
Структурно-функціональна
схема
державного
управління безпекою. Загальні_ норми законодавства, що

2

3

4

5

6

11

Кількість
годин
зфн
дфн
9

8

8

9

9

8

регламентують регулювання безпеки. Інформаційне забезпечення !

7

прийняття рішень реагування на надзвичайні ситуації.
Управління силами та засобами цивільного захисту під час
надзвичайних ситуацій. Порядок надання населенню інформації
про наявність загрози виникнення надзвичайних ситуації!
Загальна
характеристика
рятувальних
робіт.
Здійсненню
санітарно-протиепІдеміологІчних заходів.
Усього забезпечення аудиторних занять*
Забезпечення індивідуальних завдань (КР, РГ, к/р)
Забезпечення семестрового контролю
Усього

,

9

|

І

1

60

9. Методи навчання
Пояснення, інструктаж, розповідь, бесіда, демонстрант, практичні
роботи.
Примітка:
* - кількість годин самостійної роботи відведених на підготов '
практичних занять, лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи

до лекцій,

10. Методи контролю
Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованого навичок та

умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та н дсумкового
видів контролю.
Поточний контроль здійснюється на кожному занята і

в межах

змістового модулю, має навчальний характер, може проводці вся в формі

опитування, виконання практичних та тестових 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 заліку піс„
вивчення навчальної дисципліни.
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закінчення

11. Розподіл балів, що отримують студенти
______________ Приклад для заліку______________
Вид занять

Змістовий модуль №1
ТІ
Т2
Т4
ТЗ
]
1
2
2
4
4
3
3

Лекції
Практ.заи.,
лаб.роб.,
семІн.зан.
Поточи,
контр.:
реферат
опитування

Змістовий модуль ї" 2
Т5
Т7
Т8
Т6
2
Г
1
4
4
4
4

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

2

3

10

9

10

9

10

2

2

Сума
10
зо

60

3

і н. в иди поточи,
контр.

Усього
10
ТІ, Т2 ... T9-теми

11

100

9

Приклад для екзамену
Вид занять

ТІ

2 Імістовий модуль №1
Т2
ТЗ
Т4
Т5

Змістовий модуль №2
Т6
Т7
Т8
T9

Лекції
Практ.зан.,
лаб.роб.,
семІн.зан.
Поточн.
контр.:
реферат

Під сум к
овий
тест
(екзамен
)
-

Сума

10
20

50

опитування
—

-.......—

і н. види
поточн.
контр.

-........

20 _

Усього
ТІ, Т2 ... T9 - теми

Приклад за виконання курсового проекту (роботи)
Пояснювальна записка Ілюстративна частина
до___
до___

Захист роботи
ДО_____

j

Сума
100

Примітка:
Критерії оцінювання розробляються викладачем особисто, згідно з Положс1 ”'ям гро
проведення поточного та семестрового контролю
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100

Шкала оцінювання; національна та ECTS

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

35-59

0-34

Оцінка за національною ш1 ою
д1 1 заліку
для екзамену, курсового
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не з іховано з
МО і іивістю
повторного складання
не зараховано з
обов'язковим
повторним вивченням
ді" аіпліни

12. Методичне забезпечення
1.......

13. Рекомендована література
Основні законодавчі та нормативно-правові я кти

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Основні законодавчі та нормативно-правові акт и
1.

ДСТУ 2272-2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення

основних понять».
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1998. 125 с.
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Про адміністративні порушення: Закон України. Київ. 1993.

5.

Про

забезпечення

санітарного
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епідеміол»

чного

благополуччя населення: Закон України // Відомості Верхові" > Ради
України. 1994. № 27.
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Закон України від 14 січня 1998 р. Київ, 1998.
12.
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Примітки:

1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом
вищого навчального закладу і містить виклад конкретного зміс - навчальної
дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення «а їх обсяг,
визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролів.
2. Розробляється лектором. Робоча програма навчальної дисципліни
розглядається на засіданні кафедри, методичною комісією КрНУ за
напрямом
підготовки
(спеціальністю)
(випускаючою
кафедрою),
підписується завідувачем кафедри, головою ради (методичної комісії*)
(завідувачем випускаючої кафедри) і затверджується проректорам з науковопедагогічної та методичної роботи.
3. Формат бланка А4 (210 х 297 мм.).
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