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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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58

кредитів ЄКТС
(90 годин)

Годин - контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

годин - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

МОВА ВИКЛАДАННЯ

перший

українська

ФОРМА КОНТРОЛЮ

залік

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- обов`язкова для всiх здобувачів вищої освіти
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

немає
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

набуття студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності
за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення небезпек у оточуючому середовищі, 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
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Наукові основи Безпеки життєдіяльності
Тема 1.
Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія
небезпек
Тема 2.
Людина як елемент системи «Людина – оточуюче середовище»
Тема 3.
Застосування ризик орієнтованого підходу у БЖД
Модуль 2. Організація і управління БЖД в умовах надзвичайних ситуацій
Тема 4.
Природні загрози та характер їхніх проявів
Тема 5.
Техногенні небезпеки та їхні наслідки
Тема 6.
Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики
Тема 7.
Досвід реагування та прийняття управлінських рішень розвинених країн
світу з питань безпеки
Модуль 3. Менеджмент безпеки життєдіяльності
Тема 8.
Правове забезпечення та організаційно-функціональна структура
захисту населення у НС
Тема 9.
Управління силами та засобами ГЗ під час НС
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності
громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
в Україні;
зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення
суспільства, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення
здорового способу життя;

-

ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової
ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективне, групове навчання, використання технологій ситуативного моделювання,
опрацювання дискусійних питань, у т.ч. індивідуальне навчання

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на семінарських заняттях – ~ 30 балів;
- Складання письмового модульного контролю – всього 30 балів;
- Виконання індивідуального дослідницького завдання – ~ 20 балів
- Виконання завдань ділової гри – ~ 20 балів
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
– за систематичну сумлінну та продуктивну активність під час проведення аудиторних
занять;
 за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
 за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34
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Безпека життєдіяльності: навч. посібник / За ред. Є.П. Желібо,
6-е вид. Київ: Каравела, 2009. 344 с.
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с.
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життєдіяльності. Лівів: «Новий Світ, 2000», 2002. 328с.
Безпека життєдіяльності у повсякденних умовах виробництв,
побуту та у надзвичайних ситуаціях / Заверуха М.В., Орлов В.М., Голубєв
А.К., Тітенко В.Ф. Київ: Каравела, 2008. 250с.
Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: навч. посіб. Львів:
Знання, 2000. 186 с.
Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в
навколишньому середовищі. Кіровоград: Знання, 2008. 312с.
Пістун І.П. Безпека життєдіяльності. Суми: Університетська
книга, 2000. 301 с.
Аналітична доповідь до щорічного послання президента
України до Верховної ради України
«Про внутрішнє та зовнішнє
становище України в 2018 році» , Національний інститут стратегічних
досліджень, Київ - 2018. – 1290 с.
Марова С.Ф., Солоха Д.В., Погребняк Л.О., Бєлякова О.В.,
Морева В.В., Турбіна О.І./Інституціональні основи ефективного
реформування системи природокористування в умовах реалізації
концепції сталого розвитку в Україні. Монографія. – ТОВ «ППНС», 2019.
– 304 с.
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сталого конкурентоспроможного розвитку регіонів України на засадах
розбудови їх інфраструктури. Монографія, за науковою редакцією д-ра
екон. наук Д. Солохи. - Словаччина, Подгайска: Європейський інститут
додаткової освіти, 2018. - 675 с.

Dmytro Solokha. Management of the 21st century: globalization
challenges./ Prague. – Nemoross.r.o. – 2018. – Crech Republic. – 508 p
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Managing the strategic potential of integrated regional
development. Monograph. Edited by Dmytro Solokha. - Podhájska : European
institute of further education, 2019. - 306 p
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16.
17.
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19.
20.

21.

Інформаційно-просвітницький портал з безпеки життєдіяльності
bgd.udsu.ru.
Журнал "Безопасность жизнедеятельности" novtex.ru/bjd
Міністерство
надзвичайних
ситуацій
України
http://www.mns.gov.ua.
http://www.moz.gov.ua Міністерство охорони здоров’я України.
http://www.health.gov.ua/www.nsf/maindocs/homehealth_rus?open
document Інформаційний ресурс про охорону здоров’я в Україні.
Федерація
органічного
руху
України.
–
http://organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29 16
Organic Agriculture in Ukraine: An Opportunity for Greening the
Economy, EaP Green Program, European Union. – http://www.greeneconomieseap.org/ru/resources/Organic-agriculture-Ukraine-UNEPsummary.pdf
http://pidruchniki.ws

