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канд.техн.наук, доц  

Ченчева О.О. 

Силабус 

з обов’язкової навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності та охорона 

праці» 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) рівень  

Освітня програма:  «Середня освіта (українська 

мова і література; англійська мова і література» 

Рік навчання 4, семестр  8 

Кількість кредитів: 3 

Мова викладання: українська 

Звітність: Диференційний залік 

 

Викладач: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові к.т.н., доцент Ченчева .О.О. 

Профайл викладача http://pomfto.kdu.edu.ua/uk/content/chencheva-olga-
oleksandrivna 

Контактна інформація Ел. адреса: chenchevaolga@gmail.com   

Телефони: +38(05366)36164; +38(067) 8850270 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/  

Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

 

Опис дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності, 

цивільний захист» є поглиблення знань у процесі вивчення дисципліни та набуття 

компенетенцій згідно освітньо–кваліфікаційної програми за фахом. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є опанування знаннями організаційно–

правових заходів забезпечення 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 та програмні результати навчання 

 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК8. Здатність забезпечувати безпечне та здорове освітнє середовище, зокрема, 

створювати умови для функціонування інклюзивного освітнього середовища, 

mailto:chenchevaolga@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/
http://193.189.127.179:5010/
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формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя, здійснювати 

профілактичні заходи щодо збереження життя та здоров’я учнів, надавати їм 

домедичної допомоги, протидіяти та попереджувати булінг, різні прояви насильства. 

Програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН18 Організовувати освітній простір з дотриманням принципів універсального 

дизайну, забезпечувати дотримання вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та 

гігієни. 

 

Структура курсу 
Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р.  л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Головні поняття у БЖД і ЦЗ 

Тема 1. Категорійно–

понятійний апарат з 

БЖД і ЦЗ, таксономія 

небезпек. Модель 

життєдіяльності людини. 

Методологічні основи 

БЖД і ЦЗ. Види 

небезпек. Класифікація 

небезпек. 

 

14 2 3  9      

Тема 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. 

12 2 2  8      

Тема 3. 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 їх наслідки. 

Пожежі у природних 

екосистемах. Уражальні 

чинники природних 

пожеж. Біологічні 

13 2 3  8      



5 
 

  

небезпеки та їхні 

виражальні чинники. 

Небезпечні 

метеорологічні явища, їх 

негативний вплив на 

життєдіяльність людей 

та функціонування 

обʼєктів економіки. 

Тема 4. Техногенні 

небезпеки та їхні 

наслідки. Класифікація, 

номенклатура 

вражаючих чинників 

техногенних небезпек.  

13 2 3  9      

Разом за змістовим 

модулем 1 

52 8 10  34      

Змістовий модуль 2. Управління безпекою 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 

Тема 5. 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. Протидія 

булінгу та дискримінації. 

14 2 2  9      

Тема 6. Менеджмент 
безпеки, правове 
забезпечення та 
організаційно 
функціональна структура 
захисту населення та 
АТО (адміністративно 
територіальні одиниці) у 
НС. Загальні норми 
законодавства, що 
регламентують 
регулювання безпеки. 
Інформаційне 
забезпечення прийняття 
рішень реагування на 
надзвичайні ситуації. 

12 2 2  8      

Тема 7. Управління 

силами та засобами 

цивільного захисту під 

час надзвичайних 

14 2 2  9      
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ситуацій. Порядок 

надання населенню 

інформації про наявність 

загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

Загальна характеристика 

рятувальних робіт. 

Здійснення санітарно–

протиепідеміологічних 

заходів. Домедична 

допомога постраждалим. 

Разом за змістовим 

модулем 2 

38 6 6  26      

ІНДЗ (КР, РГ, к/р) 
 – – –       

Семестровий 

контроль (диф. залік) 

 – – –       

Усього годин 
90 1

4 

16  60      

 
Примітка:  Години на самостійну роботу відносяться до питань, зазначених 

  зірочкою (*) 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 
Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

Лекції 2 1 1 2 1 1 2 – 10 

Практ.зан., 

лаб.роб., 

семін.зан. 

4 4 3 3 4 4 4 4 30 

Поточн. 

контр.: 

реферат 

2 2 2 2 2 2 2 2 60 

опитування 2 3 3 3 2 3 3 3  

ін.види поточн. 

контр. 

         

Усього 10 10 9 10 9 10 11 9 100 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

 Відвідування лекційних занять. 

1. Активна і продуктивна участь у семінарських заняттях (додаткові бали за 
роботу у команді, творчий підхід). 
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2. Опрацювання базової технічної та допоміжної літератури (включаючи 

іноземні джерела та інформаційні ресурси). 

3. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 
використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 

результатів досліджень, участь у науково-практичних заходах). 

4. Виконання тестових завдань. 
 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність тощо).  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами. 

Поведінка в аудиторії (залі Zoom-конференції). 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. Здобувач 

вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися протягом усього періоду 

навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у прагненні поглиблювати 

знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

2. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення про 

перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на 

академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо перевірки 

випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із використанням 

програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види наукових і 

кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою електронного 

репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, зберігає та надає 
доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-методичних та 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, аспірантами, студентами 

та співробітниками університету (глибина вибірки становить п’ять років), а також за 

допомогою репозитаріїв, доступних у мережі Інтернет. Для забезпечення високої 

якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти КрНУ підписав угоду з ТОВ 

«Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки текстів 

робіт з використанням онлайн-сервісу Unicheck, а також наукових праць студентів і 

викладачів. За критерій оригінальності творів приймається показник рівня 

унікальності тексту у відсотках, отриманий за допомогою програмно-технічних 

засобів перевірки на плагіат і збільшений на відсоток правомірних запозичень. 

Результат перевірки оформлюється відповідним протоколом, де зазначається 

коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти та 

здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

Методичне забезпечення 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо практичних і самостійних робіт. 

4. Засоби діагностики знань: тести для поточного та підсумкового контролю, 

правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної діяльності 

здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 

 

Рекомендована література 

Керівні нормативні документи: 

1. Конституція України 28.06.1996 року; 

2. Закон України „Про правові засади цивільного захисту‖ від 24 червня 2004 року; 

3. Закон України „Про цивільну оборону України‖ від 03.02.1993 року № 2974 ХП; 

4. Закон України „Про надзвичайний стан‖ від 26.06.1992 року № 2501 ХП; 

5. Закон України „Про аварійно – рятувальні служби‖ від14.12.1999 року № 1281 ХП; 

6. Закон України „Про війська цивільної оборони‖ від24.03.1999 року № 556 ХІУ; 

7. Закон України „Про пожежну безпеку‖ від 17.12.1993 року № 3745 ХП; 

8. Закон України „Про захист населення і територій від наслідків надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру‖ від 08.06.2000 року № 1809 ІІІ; 

9. Закон України „Про об’єкти підвищеної небезпеки‖ від 18.01.2001 року № 2245 ІІІ; 

10. Указ Президента України „Про заходи щодо вдосконалення державного 

управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків 

НС‖ від 27.01.2003 року № 47/2003; 

11. Указ Президента України „Про рішення Ради Національної безпеки і оборони 

України від 11.11.2002 р. „Про стан техногенної та природної безпеки в Україні‖ від 

04.03.2003 року № 76/2003; 

12. Указ Президента України „Про заходи щодо підвищення рівня захисту населення 

і територій від НС техногенного та природного характеру‖ від 09.02.2001 року 
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№80/01; 

13. Указ Президента України „Про вдосконалення управління у сфері запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру‖ від 

21листопада2003 року №1328/2003; 

14. Указ Президента України „Про Державну програму перетворення військ 

Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в 

Оперативно – рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року‖ від 19 

грудня 2003 року № 1467/2003; 

15. Постанова Кабінету Міністрів України „Про єдину державну систему запобігання 

та реагування на НС техногенного та природного характеру‖ від 03.08.1998 року 

№1198; 

16. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про 

Цивільну оборону України‖ від 10.05.1994 року № 299; 

17. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку класифікації 

НС техногенного та природного характеру за їх рівнями‖ від 24.03.2004 року № 368; 

18. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок визначення збитків від 

наслідків НС‖ від 15.02.02 №175; 

19. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження положення про штаб з 

ліквідації надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру від 19.08.2002 

року № 1201; 

20. Постанова Кабінету Міністрів України „Про комплексні заходи, спрямовані на 

ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від 

НС техногенного та природного характеру запобігання та реагування на них, на 

період до 2005 року‖ від 07.02.2001 року № 122; 

21. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок використання коштів 

резервних фондів бюджетів‖ від 29.03.2002 року № 415; 

22. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Програми 

попередження та реагування на НС техногенного та природного характеру 2000 – 

2005 років‖ від 22.08.2000 року № 1313; 

23. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок створення та використання 

матеріальних резервів для попередження та ліквідації наслідків НС техногенного та 

природного характеру і їх наслідків‖ від 29.03.2001 року № 308; 

24. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Плану реагування на 

НС державного рівня‖ від 16.10.2001 року № 1567; 

25. Постанова КМУ «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової програми 

розвитку цивільного захисту на 2009—2013 роки» від 20.08.2008 №1156–р 

26. Національний класифікатор «Класифікатор надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010. 

27. Наказ МНС України „Про Регламент інформаційної взаємодії при виникненні НС 

техногенного та природного характеру, їх ліквідації та мінімізації наслідків‖ від 

12.2000 року № 335; 

28. Наказ МНС України „Про затвердження класифікаційних ознак НС‖ від 

22.04.2003 року № 119; 

29. Наказ МНС України „Про організацію оперативно – чергової служби в 

територіальних штабах Цивільної оборони та надзвичайних ситуацій‖ від 28.01.1998 

року № 31; 
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30. Наказ МНС України „Про затвердження Типових інструкцій „Про мобільно – 

оперативну групу територіальних штабів Цивільної оборони та надзвичайних 

ситуацій для роботи в районах загрози або виникнення НС‖ від 10.03.1998 року №63; 

31. Наказ МНС України „Про організацію управління під час ліквідації НС‖ від 

07.03.2003 року № 63; 

Наказ МНС України „Про вдосконалення системи оперативного інформування в 

структурі МНС України‖ від 15.10.2003 року № 392.  

Основна література 

Базова 

1. Бикова О.В. Болієв О.В., Деревинський Д.М., Єлісеєв В.Н., Миронець 

С.М.,Осипенко С.І., Півень Ю.О. та інш. Основи цивільного захисту: Навч. посібник 

К:2008.– 223 с. 

2. Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Качан С.І., Мохняк С.М. Основи цивільного захисту: 

Навч. посібник / Львів, 2010.– 384 с 

3. Гончарук В.Є., Качан С.І., Орел С.М., Пуцило В.І., «Оцінка обстановки у 

надзвичайних ситуаціях». Навчальний посібник, Видавництво НУ «Львівська 

політехніка». Львів, 2004р.,–136с. 

4. Євдін О.М., Могильниченко В.В. та ін. Захист населення і територій від 

надзвичайних ситуацій. Т.1. "Техногенна та природна небезпека". 

Т.3."Інженернотехнічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) та 

містобудування".Посібник.– К.: КІМ, 2007, 2008.– 636 с.,– 152 с. 

5. Михайлюк В.О. Цивільний захист: Навчальній посібник. Ч.3: Цивільна оборона. – 

Миколаїв: УДМТУ, 2002.– 155 с. 

6. Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. Цивільна безпека: Навч. посібник.– К: Центр 

учбової літератури, 2008.– 158 с. 

7. Осипенко С.І., Іванов А.В. "Організація функціонального навчання у сфері 

цивільного захисту". Навчальний посібник. –К., 2008. –286с. 

8. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За 

наук.ред. Запорожця О.І., –К.: АМУ, 2008, –250с. 

9. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник.– К: Знання–Прес, 

2007.– 487 с. 

10.Сусло С.Т., Заплатинський В.М., Харамда Г.М. Цивільний захист: Навч. посібник/ 

За ред.. проф.. М.О. Біляковича.– К.: Арістей, 2007.– 386 с. 

Допоміжна 

 

1. Довідник з цивільної оборони / Г.Г. Міговіч, ЗАТ "Українська технологічна група". 

К. – 1998. – 526с. 

2. Джиргей В.С., Жидецький В.Ц., Безпека життєдіяльності. Львів ―Афіша‖,1999.–

252с. 

3. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С., Цивільна оборона. Навчальний посібник 

/ За ред. Кашина П.І. – Львів, "П.П. Васильович К.І.", 2005–338 с. 

4. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ–97). – Київ: Відділ поліграфії 

Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. – 125 с. 

5. Основи соціоекології: Навч. посіб. / Г.О. Бачинський, Н.В. Бернада, В.Д. 

Бондаренко та ін.; За ред. Г. О. Бачинського. – К.: Вища шк., 1995. – 238 с. 



11 
 

  

Інформаційні ресурси 

1. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua . 

2. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

3. Міністерство освіти і наукиУкраїни http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com. 

4. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/. 

5. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/. 

6. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/. 

7. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації 

http://www.100top.ru/news/ (російською мовою). 

8. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території 

http://www.scgis.ru/russian/. 

9. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру 

http://chronicl.chat.ru/. 

10. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства 

http://vulcan.wr.usgs.gov/ (англійською мовою). 

11. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при 

Раді національної безпеки i оборони України 

http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm. 

12. http://www.dnop.kiev.ua – Офіційний сайт Державного комітету України з 

промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду). 

13. http://www.social.org.ua  – Офіційний сайт Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. 

14. http://www.nau.ua  – Інформаційно–пошукова правова система 

«Нормативні акти України (НАУ)». 

 

 




