
Перелік вибіркових дисциплін 

ОР  Магістр 

Назва кафедри Громадського здоров’я та медико-біологічних основ 

фізичної культури 

Назва дисципліни Основи безпеки життєдіяльності  

Загальна кількість кредитів (годин) 5 кредитів (150 год.) 

Курс та півріччя, де починається 

дисципліна 

1 курс, 2 семестр 

Кількість семестрів, протягом яких 

вивчається дисципліна  

1 семестр (2) 

Форма навчання, для якої 

дисципліна пропонується 

Денна/заочна 

Попередні умови  

Назви спеціальностей, для яких 

пропонується вивчення дисципліни 

017 Фізична культура і спорт 

Короткий опис дисципліни Вивчення дисципліни «Основи безпеки 

життєдіяльності» передбачає формування сучасних 

знань та навичок з питань особистої безпеки та безпеки 

тих, хто їх оточує, 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, формування 

відповідальності за особисту та колективну безпеку, 

здатності творчо мислити, вирішувати складні 

проблеми інноваційного характеру й приймати 

продуктивні рішення у сфері цивільного захисту. 

Завдання курсу 

Теоретичні: 

 сформувати знання про організаційно-правові 

заходи забезпечення безпечної життєдіяльності та 

вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у 

повному обсязі заходів з колективної та особистої 

безпеки; 

 сформувати уявлення про механізми впливу 

небезпек на людину, визначати характер взаємодії 

організму людини з небезпеками середовища існування 

з урахуванням специфіки механізму токсичної дії 

небезпечних речовин, енергетичного впливу та 

комбінованої дії вражаючих факторів; 

 сформувати уявлення про культуру безпеки і 

ризик-орієнтовне мислення, при якому питання 

безпеки, захисту й збереження навколишнього 

середовища розглядаються як найважливіші 

пріоритети в житті й діяльності; 

 сформувати знання про методи та 

інструментарій моніторингу надзвичайних ситуацій, 

побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх 

соціально-економічних наслідків. 

Практичні: 



 набути вміння орієнтуватися в основних 

нормативно-правових актах в області забезпечення 

безпеки; 

 набути вміння забезпечити координацію зусиль 

виробничого колективу в попередженні виникнення 

надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; 

 набути вміння надати допомогу та консультації 

працівникам та населенню з практичних питань 

безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних 

ситуаціях; 

 набути вміння оцінити середовище перебування 

щодо особистої безпеки, безпеки колективу, 

суспільства, провести моніторинг небезпечних 

ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби 

збереження життя, здоров’я та захисту працівників в 

умовах загрози і виникнення небезпечних та 

надзвичайних ситуацій; 

 набути вміння приймати рішення щодо безпеки 

в межах своїх повноважень; 

 набути вміння оцінювати стан готовності 

підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення 

НС за встановленими критеріями і показниками та 

надавати консультації працівникам організації 

(підрозділу) щодо підвищення його рівня безпеки. 

 


