
Навчально-методична карта 
 дисципліни „БЕЗПЕКА  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”,  СВР 

ВСЬОГО – 90 год., з них:  лекції – 18 год., семінари – 18 год., самостійна робота – 54 год. 
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Модулі МОДУЛЬ 1  МОДУЛЬ 2 
Назви 

модулів 
Безпека життєдіяльності в звичайних умовах(50 балів) Безпека життєдіяльності за умов техногенних небезпек та 

НС..  
 (50 балів) 

Теми 
лекцій 

Л1. Категоріально-

понятійний апарат з 

безпеки 

життєдіяльності..  

Л 2. 
Таксономія 

небезпек  
 

Л 3. Ризик 

як 

кількісна 

оцінка 

небезпек.  
 

 

Л 4. Природні 

загрози, характер 

їх  проявів та дії 

на людей, тварин, 

рослин, об’єкти 

економіки. 

Л5. 
Техногенні 

небезпеки 

та їх 

наслідки. 

Типологія 

аварій на 

потенційно

-

небезпечни

х об’єктах  

Л6. Система   

організації 

життєзабезпечен

ня за умов 

хімічної, 

радіаційної та 

пожежної 

загроз.  

 

Л7. 
Соціально-

політичні 

небезпеки, 

їхні види 

та 

особливост

і Соціальні 

та 

психологіч

ні чинники 

ризику.  

 

Л8. 
Поведінко

ві реакції 

населення 

у НС.  
 

Л 9. 

Менеджме

нт 

безпеки. 

Теми  
семінар

ів 

С1. 
Категоріаль

но-

понятійний 

апарат з 

БЖД, 

таксономія 

небезпек. 

для життя 

людини. 
6 балів 

С2.  
Статистична 

оцінка 

небезпечини

х і 

шкідливих 

чинників 

6 балів 

С3. 

Особливост

і 

рятувальни

х робіт в 

районах 

стихійного 

лиха.  

6 балів 

С4. Основи 

пожежної 

профілактик

и. 

 6 балів 

С5Заходи 

захисту 

населення 

і 

територій 

від НС. 

(радіаційн

о-хімічна 

загроза) 
6 балів 

С6 Заходи 

захисту 

населення і 

територій від 

НС (евакуація 

та медична 

допомога) 

6 балів 

С7 Соціальні 

небезпеки. 
6 балів 

С8. 

Моделювання 

небезпечних 

ситуацій  

 
6 балів 

С9. Менеджмент 

безпеки, правове 

забезпечення та 

організаційно-

функціональна 

структура 

захисту 

населення та 

АТО у НС. 

6 балів  

 

 



 
Самос-

тійна 
робота 

САМОСТІЙНА РОБОТА МОДУЛЬ 1. 
 Підготувати індивідуальне навчально-дослідницьке завдання (реферат (10 

балів) 
Підготувати рекомендації щодо  підвищення психофізіологічної 

стійкості кадрів до професійних небезпек (за переліком професій)5 

балів 

САМОСТІЙНА РОБОТА МОДУЛЬ 2. 
 Скласти словник наукових термінів за темами навчальної дисципліни  

5  балів  

Підготувати індивідуальне навчально-дослідницьке завдання (презентація (10 

балів) 

Представити комплекс алгоритмів домедичної допомоги (6 балів) 

 
Види 

контро

лю 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1. 
Контрольна робота (тестування) – 5 балів 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2. 
 Контрольна робота(тестування)– 5 балів 

 


