
ПЕРЕДМОВА
Навчальна  дисципліна  «Безпека  життєдіяльності»  відноситься  до  навчальних

дисциплін  обов’язкової  компоненти  освітньої  програми  професійної  підготовки
здобувачів  вищої  освіти  першого  (бакалаврського)  рівня  зі  спеціальності  053
«Психологія». Навчальна дисципліна спрямована на засвоєння 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.

Мета навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»  полягає у  оволодінні
студентами сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки
життєдіяльності,  цивільного захисту,  охорони праці  та охорони довкілля відповідно до
європейських стандартів безпеки та охорони навколишнього середовища  для вирішення
професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням забезпечення сталого розвитку об’єктів
економіки, збереження життя та здоров’я персоналу в умовах небезпечних і надзвичайних
ситуацій.

Завдання  навчальної  дисципліни «Безпека  життєдіяльності»: 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 відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування
об’єктів  галузі,  матеріальних  та  культурних цінностей  в  межах науково-обґрунтованих
критеріїв прийнятного ризику.

Об’єктом  навчальної  дисципліни  «Безпека  життєдіяльності» є  ергатична
система «людина – машина – середовище життєдіяльності»

Предметом  вивчення  навчальної  дисципліни  «Безпека  життєдіяльності» є
вплив факторів природного, побутового та виробничого середовища на життя і здоров’я
людини та засоби і заходи щодо його зменшення.

Після  вивчення  курсу  «Безпека  життєдіяльності»  здобувачі  вищої  освіти
першого бакалаврського рівня повинні володіти такими компетентностями: 

   Загальні компетентності:
ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;
ЗК 5. Здатність бути критичним і самокритичним;
ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення

Методи  та  форми  навчання: методи  теоретичного  дослідження;  лекційні,
семінарські  заняття,  індивідуальна  й  самостійна  робота;  робота  в  мережі  Internet,
написання дайджестів, розв’язання ситуаційних завдань, презентування власних проектів.

Організація  поточного  та  підсумкового  контролю  знань.  Метою  поточного
контролю є перевірка у здобувачів вищої освіти рівня набутих на лекціях, семінарських
заняттях  та  шляхом  самостійного  вивчення  програмного  матеріалу  фахових  знань  та
умінь. Поточний контроль здійснюється персоніфікованим оцінюванням роботи кожного
студента.  Структура поточного контролю враховує особливості  денної  та заочної  форм
навчання.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Програмними результатами навчання є: 

ПРН  3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням
інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань;
ПРН 4.  Обґрунтовувати  власну  позицію,  робити  самостійні  висновки  за  результатами
власних досліджень і аналізу літературних джерел;
ПРН  7.  Рефлексувати  та  критично  оцінювати  достовірність  одержаних  результатів
психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки;



ПРН  10. Формулювати  думку  логічно,  доступно,  дискутувати,  відстоювати  власну
позицію,  модифікувати  висловлювання  відповідно  до  культуральних  особливостей
співрозмовника;
ПРН 13. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до
осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності;
ПРН  17. Демонструвати  соціально  відповідальну  та  свідому  поведінку,  слідувати
гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.


