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Час та місце проведення  4 семестр, відповідно до розкладу 

Кількість кредитів 2,0 кредити (60 годин) 

Курсовий проєкт (робота)  непередбачено 

Форма контролю залік 

Передумови для вивчення дисципліни: знання з дисциплін «Основи 

філософських знань», «Соціологія», «Екологія», «Економіка» 

Характеристика дисципліни 

Призначення навчальної дисципліни: «Безпека життєдіяльності» є 

нормативною дисципліною підготовки та направлена на вирішення 

професійних завдань за певною спеціальністю з урахуванням ризику 

виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють ситуації та їхніх 

негативних наслідків. 

Метою викладання навчальної  – полягає у набутті здобувачем освіти 

компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за 

спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й 

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. 



Завдання вивчення дисципліни передбачає 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. 

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» майбутні фахівці 

повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій 

з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для 

вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження 

життя та здоров’я персоналу ОГ в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій. 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення загальних 

компетентностей освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 
та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 
ЗК 2. 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 розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності. 

ЗК 8. Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і 
явищ, до використання економічних знань у професійній діяльності. 

ЗК 10. Здатність виконувати роботу як самостійно, так і в команді, 
включаючи здатність взаємодії з колегами та виконання обов’язкової роботи в 

установлені терміни. 

ЗК 11. Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські 
якості. 

ЗК 12. Здатність формувати нові ідеї (креативність). 



ЗК 13. Здатність вчитись та бути готовим до засвоєння та застосування 

набутих знань. 

Навчальна  дисципліна  спрямована  на досягнення спеціальних 

компетентностей освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» 

СК 4. Здатність застосовувати норми права та податкового законодавства 
України у практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

СК 11. Здатність демонструвати розуміння вимог щодо професійної 
діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її 
зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.  

СК 12. Здатність організовувати власну професійну діяльність, 

застосовувати знання для розв’язання практичних ситуацій, приймати рішення 

відповідно до чинного законодавства. 

СК 13. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків. 

СК 14. Здатність здійснювати, в межах своєї професійної діяльності в 

обсязі посадових обов’язків, контроль здійснення певних господарських 

процесів та їх відповідності до схвалених планів, норм і вимог. 
 

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення результатів 

навчання за освітньо-професійною програмою 

 «Облік і оподаткування» 

РН 15. Володіти державною та іноземною мовами у професійній 

діяльності. 
РН 16. Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну 

відповідальність за результати роботи, дотримуватися норм та стандартів 

професійної етики для досягнення спільної мети. 

РН 17. Дотримуватися вимог професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення економічного розвитку України. 

РН 18. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності 
працівників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього 

середовища. 

РН 19. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства 
права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

РН 21. Розуміти і уміти оцінювати відповідність стану організації охорони 

праці на підприємстві чинному законодавству і нормативним актам. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

План вивчення навчальної дисципліни 

 

 

Назва розділу, теми 
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Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з БЖД, таксономія 

небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек. 

10 2 2 6 

Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на 

людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. 

14 4 4 6 

Тема 3.  Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія 

аварій на потенційно-небезпечних об’єктах 

10 4 2 4 

Тема 4. Соціально-політичні небезпеки,  їх види та 

особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. 

Поведінкові реакції населення у НС.. 

8 4 2 2 

Тема 5. Застосування ризик орієнтованого підходу для 

побудови  імовірнісних структурно-логічних моделей 

виникнення та розвитку НС. 

8 2 2 4 

Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та 

організаційно-функціональна структура захисту населення та 

АТО у НС. 

6 2 - 4 

Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС. 
4 2 - 2 

Всього 60 20 12 28 
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Форми організації навчання. У освітньому процесі вивчення дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» використовуються аудиторні заняття, практичні 

заняття і самостійна робота здобувачів освіти: 

1. Лекції з використанням наочного матеріалу і технічних засобів 

навчання. 

2. Практичні  заняття:  ризик, як кількісна оцінка небезпек; біологічні 

небезпеки; пожежна безпека, радіаційна небезпека, хімічна небезпека ; типові 

моделі психофізіологічних реакцій людей у випадку екстремальних ситуацій,  

написання здобувачами освіти контрольної роботи. 

3. Консультації для здобувачів освіти. 

Методи навчання. Методи  організації  та  здійснення  навчально-

пізнавальної  діяльності  здобувачів освіти, які використовуються при вивченні 

дисципліни: 

1. В аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні (лекція); 

наочні (ілюстрація, демонстрація). 

2. В аспекті логічності та мислення: пояснювально-ілюстративні  

(презентація); репродуктивні (короткі тести). 

3. В аспекті керування навчанням: навчальна робота під керівництвом 

викладача; самостійна робота під керівництвом викладача. 

4. В аспекті діяльності у колективі: методи стимулювання (додаткові бали 

за статті, тези). 

5. В аспекті самостійної діяльності: творча робота здобувачів (конкурсах, 

конференціях, науково-дослідній роботі). 

Контроль   знань. Планується  проведення поточного  контролю  під  час 

лекційних  та практичних занять,  контроль  якості  опрацювання самостійного 

опрацювання;  рубіжний контроль у  формі тестування;  підсумкова атестація  у 

формі контрольної роботи. 

Шкала оцінювання: 4-бальна шкала оцінювання. 

Здобувачі освіти,  які  навчаються  за  індивідуальним  навчальним  

графіком, співпрацюють з викладачем та працюють за індивідуальним графіком 

відповідно до «Положення про навчання за індивідуальним графіком». 



Політика курсу. Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. 

Обов'язковість відвідування занять, активна участь в обговоренні питань, 

попередня підготовка до лекцій, лабораторних і практичних занять. Усі 

завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Якщо здобувач освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує 

виконані завдання під час консультації викладача. Під час роботи над 

індивідуальними завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності. 

 


