
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ 

 

Силабус дисципліни 

“Безпека життєдіяльності” 
 

1. Профіль дисципліни 
 

 

 

 

 

Кафедра біології та 

захисту лісу 

Освітній ступінь – перший (бакалаврський) 

Галузь знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

Спеціальність: 208 «Агроінженерія» 

Освітньо-професійна програма «Агроінженерія» 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки, семестр – 3-й (6-й) 

Компонент освітньої програми: (обов’язкова) 

Цикл підготовки: (загальний) 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 
Викладач  Житова Олена Петрівна 

Профайл викладача 
http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-

about-elm/m-chief-elm 

Контактна інформація elmi1969@meta.ua 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=147 

Консультації 
Онлайн консультація через Viber що вівторка з 15.00 до 

17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 
«Безпека життєдіяльності» є дисципліною, обов’язкової компоненти навчального 

плану циклу дисциплін загальної підготовки, яка забезпечує підготовку фахівців 

спеціальності 208 «Агроінженерія». «Безпека життєдіяльності» є інтегрованою науковою 

дисципліною, яка ґрунтується на наукових досягненнях фундаментальних наук. 

Вивченням дисципліни досягається формування у студентів уявлення про єдність 

ефективної професійної діяльності з вимогами до безпеки і захищеності людини. 

Реалізація цих вимог гарантує збереження працездатності та здоров'я людини, готує його 

до дій в екстремальних умовах. Лейтмотивом дисципліни є людина, її здоров'я, життя та 

діяльність. 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є набуття студентом 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 
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відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об'єктів 

галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково – обгрунтованих 

критеріїв прийнятного ризику. 

 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до                     

освітньо-професійної програми «Агроінженерія» 

Інтегральна 

компетентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові, предметні) 

компетентності 

Здатність 

розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі 

та практичні 

проблеми у галузі 

агропромислового 

виробництва, що 

передбачає 

застосування певних 

знань та вмінь, 

технологічних 

методів та прийомів і 

характеризується 

комплексністю та 

невизначеністю умов 

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. 

СК 13. Здатність організовувати 

роботу та забезпечувати 

адміністративне управління 

виробничими підрозділами, які 

здійснюють технічне забезпечення 

агропромислового виробництва 

відповідно до реалізації правових 

вимог безпеки життєдіяльності і 

охорони праці; аналізувати 

показники техногенних та 

природних небезпек, а також 

планувати і виконувати відповідні 

захисні заходи. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна Заочна 

Лекції 14 4 

Лабораторні /Практичні  14 4 

Самостійна робота 90 110 

 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни «Безпека життєдіяльності»: очний, за умов 

карантину – змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного 

навчання через систему Moodle), дистанційний. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 
№з/п Тема Назви теми та їх короткий зміст Кількість 

год. 

денна 

 форма 

заочна  

форма 

Модуль 1 Теоретичні основи БЖД 

Змістовний модуль 1. Категорійно – понятійний апарат з безпеки життєдіяльності 

1 Т. 1 Вступ до курсу. Безпека життєдіяльності 

людини. 

2 2 

2 Т. 2 Небезпека. Ризик-як кількісна оцінка небезпек. 2 - 

3 Т. 3 Надзвичайні ситуації та їх наслідки. 2 - 

Змістовний модуль 2. Небезпеки природні, техногенні, соціально-політичні, характер їх 

прояву та наслідки 



4 Т. 4 Основи радіаційної безпеки. 2 2 

5 Т. 5 Людина як елемент системи «людина – життєве 

середовище». 

2  

6 Т. 6 Психологічна надійність людини та 

 її роль у забезпеченні безпеки. 

2 - 

Змістовий модуль 3. Правове регулювання безпеки життєдіяльності та організація 

рятувальних та інших невідкладних робіт. 

7 Т. 7 Організація та принципи захисту населення й 

територій у разі загрози та виникнення НС. 

2 - 

Разом за модуль І 14 4 

Всього : 14 4 
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
Загальна система оцінювання 

дисципліни 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна 

кількість балів, набраних студентом, складає 60% від 

максимальної кількості балів, отриманих під час 

вивчення дисципліни – 36 балів. 

Лекції --1бал, Лабораторні –3 бали за 1 

заняття, Самостійна робота  – 1 бал 

за 1 питання, Модульна контрольна 

робота 1,5 балів за 1 питання, 

Індивідуальні завдання (реферат або 

презентація на одну з тем) – 5 балів 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Студент може бути допущений до складання заліку, якщо 

кількість балів, одержаних за результатами перевірки 

успішності під час поточного та модульного контролю 

відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в 

сумі досягла 36 балів. Студента слід вважати 

атестованим, якщо сума балів, одержаних за 

результатами підсумкової перевірки успішності, 

дорівнює 60. Мінімально можлива кількість балів, 

отриманих студентом у випадку складання заліку, 

дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, 

отриманих на заліку – 40. 

Критерії оцінювання 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю 

повторного  

складання 

не зараховано  

з можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно  

з обов’язковим 

повторним  

вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

 



6. Результати навчання 
Програмні результати навчання відповідним компонентам освітньої програми 

ПР 20. Оцінювати роботу машин і засобів механізації аграрного виробництва за 

критеріями екологічності та ефективності природокористування. Розробляти заходи зі 

зниження негативного впливу сільськогосподарської техніки на екосистему. 

ПР 22. Визначати чисельні значення показників оцінювання стану охорони праці в галузях 

сільського господарства. Розробляти заходи з охорони праці і безпеки життєдіяльності 

відповідно до правових вимог законодавства. 

 

7. Пререквізити 
Знання з «Хімії», «Філософії», «Екології», «Вищої математики», «Фізики». 

 

8. Політики дисципліни 
Відвідування занять є обов’язковим. Списування під час контрольних робіт 

заборонено (в т.ч. із використанням мобільних гаджетів). Самостійні роботи, які здаються 

із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

 

9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 
Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій.  

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
 

Основна: 

1. Желібо Є. П. Безпека життєдіяльності / Є. П. Желібо, Н. М. Заверуха, В. В. Зацарний. – 

К. : Каравела. – 2012. – 344 с. 

2. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та природної безпеки): 

навч. посібник / В. В. Бєгун, І. М. Науменко. – К., 2011. – 344 с. 

4. Житова О. П. .Безпека життєдіяльності: курс лекцій / О. П. Житова. – Житомир : Вид-во 

«Полісся», 2018. –118 с.  

 

Додаткова: 

1. Аннамухаммедова О. О. Радіаційна небезпека / О. О. Аннамухаммедова, А. О. 

Аннамухаммедов. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 30 с. 

2. Безпека життєдіяльності / В. А. Лушкін, В. І. Торкатюк, Б. М. Коржик, А. Є. 

Ачкасов,П. Ф. Ніколаєнко. – Житомир, 2001. – 671 с. 

3. «Біоритми та їхня роль у життєдіяльності людини» (для студентів усіх напрямів 

навчання) / Укл.: М. А. Касьянов, В. О. Медяник, В. І. Сало, І. М. Арнаут, Д. В. 

Михайлов. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. – 24 с.  

4. Гайченко В. А. Основи безпеки життєдіяльності людини / В. А. Гайченко, Г. М. Коваль, 

Э. П. Буравльов. –– К., 2006. – 435 с. 

5. Джигірей В. С. Безпека життєдіяльності / В. С. Джигірей, В. Ц. Жидецький – Львів: 

«Афіша». – 2000. – 264 с.  

6. Житова О. П. Цивільний захист / О. П. Житова. – Житомир, 2016. – 136 с. 

7. Михайлюк В. О. Цивільна безпека / В. О. Михайлюк, Б. Д. Халмурадов. – К.: Центр 

учбової літератури, 2008. – 158 с. 

 

 

 



 


