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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Мета і завдання викладання та вивчення дисципліни. 

Допомогти студентам засвоїти: 

- організаційно-правові, соціально-економічні, медико-біологічні та гігієнічні 

основи безпеки життєдіяльності; шкідливі фактори виробництва та їх вплив на 

організм людини. Небезпечні фактори виробничого середовища: їх 

характеристика; засоби створення здорових і безпечних умов праці. 

Навчити їх здійснювати: контроль умов праці, забезпечення стійкості 

функціонування систем, організацію безпеки життя при стихійних та аварійних 

явищах, катастрофах. 

Використовують засоби ліквідації наслідків землетрусів, аварій та інше. 

У результаті вивчення курсу студент повинен навчитися: Ідентифікувати  

потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид,  визначати просторові та 

часові координати, величину та імовірність їх прояву; 

- визначити небезпечні, шкідливі та вражаючи фактори, що породжуються 

джерелами цих небезпек; 

- прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих 

факторів на організм людини, а вражаючих факторів на безпеку системи 

"людина - життєве середовище"; 

- використовувати нормативно-правову базу захисту особливості та 

навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, 

захист у надзвичайних ситуаціях тощо; 

- розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від дії небезпечних, 

шкідливих та вражаючих факторів; 

- запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення 

приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію; 

- використовувати у своїй практичній діяльності громадсько-політичні, 

соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-

профілактичні   та   освітньо   виховні   заходи,   спрямовані   на   забезпечення 



здорових і безпечних умов існування людині в сучасному навколишньому 

середовищі 

- планувати заходи щодо створення здорових і безпечних умов життя та 

діяльності у системі "людина - життєве середовище". 

Вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" базується на засадах 

Інтеграції теоретичних і практичних знань, отриманих студентами в 

загальноосвітніх навчальних закладах (природознавство, фізика, хімія, основи 

безпеки життєдіяльності, фізкультура, трудове навчання тощо), одержаних при 

вивченні загальноосвітніх дисциплін у вищому закладі освіти, та набутому 

життєвому досвіді. Безпека життєдіяльності є базою для таких дисциплін1. 

- основи екології- взаємовідносин і взаємодія людини і середовища, 

екологія та здоров'я людини. 

- трудове право видшкодування шкоди, тривалість робочого часу. 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ ТА ЇХ ЗМІСТ. 

Предмет, структура, зміст, мета курсу. Стан безпеки життєдіяльності в 

Україні. Основні поняття. їх терміни та визначення. Поточний контроль 

проводиться і:; застосуванням рейтингової системи оцінки успішності 

навчання студентів по кожній пройденій темі програми. Підсумковій контроль 

- залік з оцінкою. 

ТЕМА 1.   "Теоретичні основи БЖД". 

Визначення поняття безпеки. 

Безпека абсолютна та відносна. Життєдіяльність - як процес 

існування та самореалізації індивіда в єдності його життєвих потреб і 

можливостей. Система "людина - життєве середовище" та їх 

компоненти. 

Природне оточення та матеріальна культура. Рівні системи 

"людина-життєве середовище". 

Система з однією особою, мікроколектив, колективи трудові. 



Насселений пункт, регіон, країна, людство вцілому. Аксіома про потенційну 

безпеку діяльність людини. В системі забезпечення життєдіяльності людини в 

середовищі її існування. Право людині на життя, свободу, недоторканість, 

самозахист. Межа самозахисту. 

Правові, нормативні та організаційні основи безпеки життєдіяльності. 

Конституція України. Законодавство України про охорону здоров'я КзоП. 

Кримінальне законодавство та інші.. Нормативні документи та основні їх вимоги 

щодо забезпечення безпеки життєдіяльності населення. 

Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності в Україні. 

ТЕМА 2. " Людина як елемент системи «людина - життєве середовище". 

Здоров'я людини, як медико-біологічна та соціальна категорія. Гомеостаз. 

Зовнішні та внутрішні подразники, що впливають на стан людини. 

Організм в оточуючому середовищі. Нервова система. Русальний парт 

людини. Функціональний стан. Корекція поведінки. Умовні та безумовні 

рефлекси. 

Людина оператор - як ланка обробки інформації. Граничний допустимий 

вплив шкідливих факторів на людину. Синергизм та антогонізм шкідливих 

факторів. Біоритми. 

Мотиваційні, емоційні, вольові та психомоторні процеси. Вплив 

наркотичних, лікарських речовин на психофізичний стан людини. 

Організм в технічному оточенні. Людина та світ техніки. Індивідуальне 

захисне спорядження та засоби індивідуального захист}'. 

Людина - як біологічний та соціальний суб'єкт. Потреби людини. 

Середовище життєдіяльності людини. Середовище. Повітря, вода,, продукти 

харчування та світло. Оптимальні та допустимі параметри повітря та 

освітлення. Взаємодія людини з біосферою. Місце і роль флори та фауни. 

Сучасний стан ноосфери та біосфери. 



ТЕМА 3. "Джерела небезпеки життєдіяльності людини та роджені ними 

фактори". 

Духовне середовище людини. Соціальні та психологічні фактори. 

Психологічні причини свідомого порушення людьми вимог безпеки. Модель 

сприйняття та переробки інформації в системі "людина - життєве середовище" 

Загальна характеристика впливу людини на планетарні та космічні 

ресурси. Забруденення атмосфери. Руйнування озонового шару. Вплив 

діяльності людини на водні ресурси, грунт, рослинність, фауну та кліматичні 

ресурси. Вторинні явища - смог, кислотні дощі, зменшення родючості грунтів, 

пилові бурі, зсуви, селі, руйнування технічних, сьільськогосподарскої 

діяльності. 

Визначення поняття небезпеки. Номенклатура та таксоманія небезпек. 

Джерела небезпек, їх класифікація. Класифікація небезпек. Небезпечні та 

шкідливі фактори. Вражаюча дія ударної хвилі, світлового 

випромінювання, електромагнітного імпульсу та інших чинників. 

Класифікація небезпечних та шкідливих факторів. Потенційні джерела 

небезпеки трудової діяльності. Професійні захворювання. Травми та 

травматизм. Ризик. Індивідуальний і соціальний. Оцінка ступеню ризиків. 

Управління ризиком. Системний аналіз безпеки життєдіяльності. 

Природні небезпеки. 

Техногенні небезпеки. 

Соціальні та політичні небезпеки. 

Комбіновані небезпеки. 

Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.  

ТЕМА 4. "'Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій" 

Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація дій для 

усунення їх негативних наслідків. 



Причини виникнення, характеристика, класифікація. Специфіка поведінки 

людей. Вимоги до систем сповіщення, зв'язку, медичного та санітарно-

епідемічного нагляду. 

Діяльність Мінісртерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах 

захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Дії адміністрації, 

персоналу та населення на випадок аварій і надзвичайних ситуацій. 

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. 

Тема 1. "Оформлення звітної документації з безпеки життєдіяльності". 

Тема2. " Розслідування та облік нещасних випадків". 

Тема 3. "Етапи підготовки екскурсії в музеї Чорнобиля". 

Тема 4. " Оздоровлення повітряного середовища". 

Тема 5. " Перша допомога людині враженій електричним струмом". 

Тема 6. " Оцінка хімічної обстановки". 
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Київський професійно-педагогічний коледж 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
З предмету «Безпека життєдіяльності» 

Загальна кількість годин з викладачем 
Кількість годин на заняттях НАЗВА РОЗДІЛУ,ТЕМИ Разом 

Теоретичні Лабораторні, 
практичні Семінарські 

Самостійна 
робота 

1 2 4 5 6 7 
Вступ. Місце і значення навчальної 
дисципліни. Мета вивчення дисципліни 2 2    

Розділ №1. Теоретичні основи БЖД 2 2   2 
1.1. Задачі предмету БЖД      
Безпека життєдіяльності як       
категорія      
Небезпека, ризик, їх оцінка      
Розділ №2.Людина як елемент 
системи. 14 4 4  4 

2.1 Людина життєве середовище  2    
Середовище, мешкання людини      
Сучасні екологічні проблеми і      
здоров’я людини       
2.2. Вплив діяльності людини на   2    
навколишнє середовище      
Розділ №3. Джерела небезпеки  12 4 4  4 
життєдіяльності людини та       
народжені ними фактори      
3.1. Фактори зниження   2    
життєдіяльності      
Здоровий спосіб життя та його      
вплив на професійну діяльність      
3.2. Екстремальні ситуації       
кримінального характеру та способи 
їх  уникання 

 2    

Розділ №4. БЖД в умовах 
надзвичайних ситуацій 12 4 4  4 

4.1. Характеристика  надзвичайних  2    
ситуацій      
4.2. Проведення рятувальних та інших 
невідкладних робіт  2    

Джерела зони дій та рівні       
забруднення навколишнього 
середовища у разі аварій      

Розділ №5. Організація і управління  12 4 4  4 
БЖД      
5.1. Правові, нормативні, 
організаційні основи БЖД  2    

5.2. Управління та нагляд за БЖД  2    
Всього: 54 20 16  18 

 
               Викладач                                   І.В.Дячишин 
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Навчальна програма нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для 

вищих закладів освіти узгоджена Комітетом по нагляду за охороною праці 

України та Управлінням вищих закладів освіти Міністерства освіти України; 

Розглянута та рекомендована комісією Науково-методичної ради 

Міністерства освіти України з охорони праці і безпеки життєдіяльності та 

Інститутом змісту і методів навчання Міністерства освіти України. 
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МIСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

     Безпека життєдiяльностi — це галузь науково-практичної дiяльностi, 

спрямованої на вивчення загальних закономiрностей виникнення небезпек, їх 

властивостей, наслiдкiв впливу їх на органiзм людини, основ захисту здоров’я та 

життя людини і середовища її проживання вiд небезпек, а також на розробку і 

реалiзацiю вiдповiдних засобiв та заходiв щодо створення i пiдтримки здорових та 

безпечних умов життя і дiяльностi людини.  

     Нормативна навчальна дисциплiна «Безпека життєдiяльностi» — це 

інтегрована дисциплiна гуманiтарно-технiчного спрямування, яка узагальнює данi 

вiдповiдної науково-практичної дiяльностi, формує поняттєво-категорiйний, 

теоретичний i методологiчний апарат, необхiдний для вивчення у подальшому 

охорони працi, захисту навколишнього середовища, цивiльної оборони та iнших 

дисциплiн, якi вивчають конкретні небезпеки i способи захисту вiд них.  

     Навчальна програма нормативної дисциплiни «Безпека життєдiяльностi» 

розроблена на виконання ст. 20 Закону України «Про охорону праці», Державної 

програми навчання та пiдвищення рiвня знань працiвникiв, населения України з 

питань охорони працi на 1996—2000 роки, затвердженої  постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв України вiд 18.04.96 р. № 443 i включеної до Основних напрямiв 

соцiальної полiтики України на 1997—2000 роки, схвалених Указом Президента 

України вiд 18.10.97 р., а також згiдно з вимогами Типового положення про 

навчання, iнструктаж і перевiрку знань працiвникiв з питань охорони працi, 

затвердженого наказом Держнаглядохоронпрацi вiд 04.04.94 р. № 30 за 

узгодженням з Мiнiстерством освiти України, Мiнiстерством охорони здоров’я 

України, МВС України, Державним комiтетом з ядерної та радiацiйної безпеки 

України i Федерацiєю профспiлок України, за рiшенням комiсiї Науково-

методичної ради Мiнiстерства освiти України з охорони працi i безпеки 

життєдiяльностi. 

Мета вивчення дисципліни — забезпечити відповідні сучасним вимогам знання 

студентiв про загальнi закономiрностi виникнення і розвитку небезпек, 

надзвичайних ситуацiй, в першу чергу техгенного характеру, їх властивостi, 
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можливий вплив на життя i здоров’я людини та сформувати необхіднi в 

майбутнiй практичнiй діяльностi спецiалiста умiння i навички для їх запобiгання і 

лiквiдацiї, захисту людей та навколишнього середовища. 

Загальний обсяг навчального часу в годинах, рiвень знань та умiнь при вивченнi 

дисциплiни «Безпека життєдіяльності» визначаються освітньо-професiйними 

програмами, якi слiд розробляти до кожної  конкретної спецiальностi на основi 

вимог стандартiв освіти та цiєї програми.  

     Завдання дисциплiни «Безпека життєдіяльності» — навчити студентiв:  

— дентифiкувати потенцiйнi небезпеки, тобто розпiзнавати їх вид, визначати 

просторовi та часовi координати, величину та iмовiрнiсть їх прояву;  

— визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються 

джерелами цих небезпек;  

— прогнозувати можливiсть і наслiдки впливу небезпечних та шкiдливих 

факторiв на організм людини, а вражаючих факторів на безпеку системи 

«людина - життєве середовище»;  

    — використовувати нормативно-правову базу захисту особистостi та 

навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, захист у 

надзвичайних ситуацiях тощо;  

    — розробляти заходи та застосовувати засоби захисту вiд дії небезпечних, 

шкiдливих та вражаючих факторів;  

    — запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а в разi їх виникнення 

приймати адекватнi рiшення та виконувати дiї, спрямовані на їх лiквiдацію;  

    — використовувати у своїй практичнiй діяльностi громадсько-політичнi, 

соціально-економiчні, правовi, технiчнi, природоохороннi, медико-профілактичнi 

та освітньо-виховнi заходи, спрямованi на забезпечення здорових i безпечних 

умов iснування людини в сучасному навколишньому середовищi;  

    — планувати заходи щодо створення здорових i безпечних умов життя та 

дiяльності у системi «людина — життєве середовище».  
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Вивчення дисциплiни «Безпека життєдіяльності» проводиться на 1—2 курсах 

навчання i передбачає лекцiйнi заняття, проведення екскурсій та самостiйну 

роботу студентів.  

Пiд час лекцiйних занять бажано використовувати методи системного 

аналiзу, елементи економiки та проблемного навчання.  

Лекційні заняття слід супроводжувати комплексним забезпеченням 

навчального процесу технiчними засобами навчання, навчальними та навчально-

наочними посiбниками, демонстрацiєю дiючих моделей та iн.  

Вивчення дисциплiни «Безпека життєдіяльностi» базується на засадах 

інтеграцiї теоретичних і практичних знань, отриманих сту- дентами в 

загальноосвiтнiх навчальних закладах (природознавство, фізика, хiмія, основа 

безпеки життєдіяльності, фізкультура, трудове навчання тощо), одержаних при 

вивченні загальноосвiтніх дисциплін у вищому закладi освiти, та набутому 

життєвому досвіді.  

     Застосування програми потребує конкретизацiї стосовно особливостей 

спецiальності та типу навчального закладу, наявностi відповідної матерiальної 

бази тощо. Обсяги вивчення окремих розділів i тем нормативної дисципліни 

«Безпека життєдiяльностi» визначаються робочими навчальними програмами, 

розробленими на основі даної програми з урахуванням професійного спрямування 

потоків і груп.  

 Після вивчення курсу «Безпека життєдіяльностi» студенти складають залік 
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Вступ 

Iсторiя виникнення питань, пов’язаних з проблемою безпеки 

життєдiяльностi людини. Етапи розвитку проблеми. Основнi положення 

Концепції нацiональної безпеки України. Безпека життєдiяльностi, як галузь 

науково-практичної дiяльностi та навчальна дисциплiна. Предмет, структура та 

функції дисциплiни «Безпека життєдiяльностi». Мета i завдання дисциплiни; її 

основнi положення, як невiд’ємної складової частини та загальноосвiтньої 

компоненти пiдготовки всебiчно розвиненої особи. Роль дисциплiни у формуваннi 

в майбутнiх спецiалiстiв знань, умiнь та навичок забезпечення безпеки дiяльностi, 

життя та здоров’я людини в умовах iснуючого у країнi рiвня безпеки, пов’язаного 

з навколишнiм середовищем, довкiллям, побутом, транспортом, виробництвом, 

соцiальними вiдносинами тощо, рiвнем державної системи захисту людини, а 

також рiвнем iндивiдуальної природної та набутої захищеностi особи. Зв’язок 

дисциплiни з загальноосвiтнiми та профiлюючими дисциплiнами. «Безпека 

життєдiяльностi» фундамент загальної освiти з проблем безпеки та базова 

дисциплiна для подальшого вивчення курсiв «Основи екології», «Основи охорони 

працi», «Охорона працi в галузі та «Цивiльна оборона». 
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Роздiл 1. ТЕОРЕТИЧНI ОСНОВИ БЕЗПЕКИ  

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

1.1. Безпека життєдiяльностi — як категорiя  

Визначення поняття безпеки. Безпека абсолютна та відносна. Життєдiяльнiсть — 

як процес iснування та самореалiзації iндивiда в єдностi його життєвих потреб i 

можливостей. Система «людина — життєве середовище» та й компоненти. 

Природне оточення та матерiальна культура — основнi елементи життєвого 

середовища людини. Життєдiяльнiсть — як комплекс взаємозв’язкiв у системi 

«людина — життєве середовище». Рiвнi системи «людина — життєве 

середовище». Система з однiєю особою. Мiкроколектив, мiнiколектив, колектив. 

Колективи трудовi, за мiсцем проживання, згiдно з родинними вiдносинами, 

згiдно з соцiальним статусом, згiдно з полiтичними та релiгiйними 

переконаннями. Населений пункт, регiон, країна, людство в цiлому.  

Основні поняття та визначення безпеки життєдiяльностi. Рiвновага в 

системi «людина — життєве середовище». Аксiома про потенцiйну небезпеку 

дiяльностi лодини. Об’єкти та цiлi безпеки життєдiяльностi в системi «людина — 

життєве середовище» рiзного рiвня. 

 Системи забезпечення життєдiяльностi людини в середовищi її iснування. 

Умови для збалансованого безпечного iснування людей.  

Право людини на життя, свободу, недоторканiсть. Право на самозахист. 

Межа самозахисту.  

 

1.2. Небезпека. Ризик — як оцiнка небезпеки 

 

Визначення поняття небезпеки. Номенклатура та таксономiя небезпек. 

Джерела небезпеки та їх класифiкацiя: природнi, техно- геннi, соцiальнi та 

комбiнованi джерела небезпеки. Квантифiкацiя небезпек. Небезпечні та шкiдливi 

фактори. Вражаюча дiя ударної хвилi, свiтлового випромiнювання, 

електромагнiтного iмпульсу та iнших чинникiв. Класифiкацiя небезнечних та 
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шкiдливих факторів: фізичнi, хiмiчнi, бiологiчнi та психофiзiологiчнi. 

Iдентифiкацiя дже- рел небезпеки i породжених ними небезпечних та шкiдливих 

факторiв. Потенцiйнi джерела небезпеки трудової дiяльностi. Професiйнi 

захворювання. Травма та травматизм. Ризик, як фактор потенцiйної небезпеки. 

Iндивiдуальний i соцiальний ризик. Концепцiя допустимого ризику. Оцiнка 

ступеню ризику. Управлiння ризиком. Прогнозування і моделювання умов 

виникнення небезпечних ситуацiй. Системний аналiз безпеки життєдiяльностi.  

 Знання:  

- основнi етапи розвитку проблема забезпечення безпеки життєдiяльностi 

людини; 

- мета та основнi завдання курсу «Безпека життєдiяльності;  

- зв’язок курсу «Безпека життєдiяльностi» з навчальними дисциплiнами та 

практикою життєвого досвiду;  

- основнi положення Концепції нацiональної безпеки України, що стосуються 

безпеки життя та здоров’я особи;   

- основнi поняття, визначення та термiни безпеки життєдiяльностi;   

- загальна модель дiяльностi людини;   

- аксiома про потенцiйну небезпеку дiяльностi людини; 

- джерела небезпеки та їх класифiкацiя;  

- таксономiя та квантифiкацiя небезпеки;  

- копцепцiя допустимого ризику;  

- загальнi положення управлiння ризиком;   

- системи забезпечення життєдiяльностi людини; 

- характеристика системи «людина — життєве середовище»;   

- об’єкти та цiлi безпеки життєдiяльностi в системi «людина — життєве 

середовище» рiзного рiвня. 

Умiння:   

- визначати рiвень безпеки системи «людина — життєве середовище»;  

- iдентифiкувати небезпеку;  

-  складати номенклатуру небезпек;  
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- здiйснювати таксономію небезпеки;  

- визначати причини та можливi наслiдки небезпек; 

- класифiкувати небезпечнi, шкiдливi та уражуючi фактори;  

- оцiнювати рiвень небезпеки;  

- моделювати умови виникнення небезпечних ситуацiй;  

-  здiйснювати системний аналiз безпеки життєдiяльностi. 

 

Роздiл 2. ЛЮДИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ  

«ЛЮДИНА - ЖИТТЄВЕ СЕРЕДОВИЩЕ» 

2.1. Структурно-функцiональна органiзацiя людини з точки зору взаємодiї її з 

оточуючим середовищем та технiкою 

Здоров’я людини, як медико-бiологiчна та соцiальна категорія. Гомеостаз — 

як особливий механiзм захисту органiзму людини. Зовнiшнi та внутрiшнi 

подразники, що впливають на стан людини. Захворювання, якi викликаються 

факторами оточуючого середовища. Органiзм в оточуючому середовищi. Нервова 

система — природня система захисту життєдiяльностi органiзму людини вiд 

небезпеки. Рухальнай апарат людини. Функцiональний стан. Корекцiя поведiнки. 

Час редакції. Умовнi та безумовнi рефлекси. Характеристика аналiзаторiв. Закон 

Вебера-Фехнера.  

Людина-оператор — як ланка обробки їнформацiї. Роль зорового, 

слухового, смакового, нюхального, больового, дотикового аналiзаторiв та 

вестибулярного апарату в забезпеченнi життєдiяльностi людини. Гранично 

допустимий вплив шкiдливих факторiв на людину. Синергiзм (ефект 

перевищення сумарної дiї) та антагонiзм (ефект нейтралiзацiї дiї) шкiдливих 

факторiв. Бiоритми та їх роль в життєдiяльностi людини. Мотивацiйнi, емоцiйнi, 

вольовi та психомоторнi процеси. Психiчнi характеристики особистостi. 

Психофiзiологiчнай стан людини та вплив на нього наркотичних, лiкарських та 

iнших речовин. Органiзм в технiчному оточеннi. Людина та свiт технiки. Технiчнi 
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засоби пiдтрамання життя. Бiотехнiчнi системи. Інженерна фiзiологiя. Штучнi 

органи. Iндавiдуальне захисне спорядження та засоби iндивiдуального захисту. 

  

2.2. Рацiональнi умови життєдіяльностi людини 

 

Людина — як бiологiчний та соцiальний суб’єкт. Потреби людини: 

фiзiологiчнi, матерiальнi та духовнi. Середовище життєдiяльностi людини, його 

характеристика, оптамальнi та допустимi параметри з точки зору забезпечення 

життєдiяльностi людського органiзму. Середовище: природне, виробниче, 

побутове, соцiально-полiтичне. Повiтря, вода, продукти харчування та свiтло, як 

необхiднi умови життєдiяльностi людини; їх фiзiологiчне та гiгiєнiчне значення. 

Оптимальнi та допустимi параметри повiтряного середовища та освiтлення. 

Взаємодiя людини з бiосферою в цiлому, окремими її складовими та 

компонентами. Мiсце i роль флори та фауни у забезпеченнi життєдiяльностi 

людини. Вплив мiкроорганiзмiв па життєдiяльнiсть органiзму людини. Ноосфера, 

як новий еволюцiйний стан бiосфери. Сучасний стан ноосфери та бiосфери.  

Духовне середовище людини. Соцiально-полiтичне оточуюче середовище. 

Соцiум. Соцiальнi та психологiчнi фактори, що впливають на безпеку 

життєдiяльностi людини. Категорії факторiв, що змушують людину ризикувати. 

Психологiчнi причини свiдомого порушення людьми вимог безпеки. 

Антропометрична, бiофiзична, енергетична, соцiальна та технiко-естетична 

сумiснiсть людини з технiкою та середовищем.  

Модель сприймання та переробки iнформації в системi «людина - життєве 

середовище». Методи, заходи та засоби забезпечення оптимальних умов 

життєдiяльностi людини, колективу, соцiуму, людства. 

 

2.3. Вплив дiяльностi людини на навколишнє середовище 

 

Загальна характеристика впливу людини на планетарнi та космiчнi ресурси. 

Забруднення атмосфери. Руйнування озонового шару. Вплив дiяльностi людини 
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на воднi ресурси. Вплив дiяльностi людини на грунт, рослиннiсть, фауну та 

клiматичнi ресурси. Взаємодiя i трансформацiя забруднень в навколишньому 

середовищi. Вториннi явища: смог, кислотнi дощi, зменшення родючостi грунтiв, 

пиловi бурi, зсуви, селi, руйнування технiчних, сiльськогосподарських та iнших 

об’єктiв. Рацiональне i нерацiональне природокористування. Вiдходи та викиди 

шкiдливостей. Деградацiя оточуючого середовища внаслiдок розвитку 

урбанiзації, розширення масштабiв та змiни форм ведення господарської 

дiяльностi.  

Знання:  

- структурно-функцiональний стан органiзму людини;  

- подразники зовнiшнього та внутрiшнього середовища організму людини;  

- значення гомеостазу для забезпечення безпеки органiзму  

людини;  

- роль нервової системи в забезпеченнi життєдiяльностi людини;  

- основнi характеристики аналiзаторiв органiзму людини;  

- роль органів чуття в забезпеченнi безпеки;  

- психо-фiзiологiчний закон Вебера-Фехнера;  

- модель сприймання та переробки iнформацiї в системi «людина — життєвє 

середовище»;  

- психiчна характеристика особистостi;  

- дiя наркотичних, лiкарських та iнших речовин на органiзм людини;  

- фiзiологiчнi, матерiальнi та духовнi потреби людини;  

- характеристика середовища життєдiяльностi людини;  

- значення флори та фауни в забезпеченні життєдіяльності органiзму людини;  

- синергiзм та антагонiзм дії шкiдливих факторiв;  

- роль бiоритмiв людини в забезпеченнi її життєдiяльностi;  

- вплив духовних, соцiальних та полiтичних чинникiв на життєдiяльність людини;  

- категорiї факторiв, що змушують людину ризикувати;  

- психологiчні причини свідомого порушення виконавцями вимог  

безпеки;  
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- бiотехнiчнi системи;  

- iнженерна фізіологія;  

- антропометрична, бiофiзична, енергетична, соцiальна та техніко-естетична 

суміснiсть людини з технiкою та середовищем;  

- загальна характеристика впливу людини на планетарнi та  

космiчнi ресурси;  

- основнi джерела забруднення атмосфери, водних ресурсiв та  

грунтiв;  

- основнi види взаємодії та трансформацiї забруднень в оточуючому середовищi;  

- негативнi наслiдки нерацiонального природокористування; 

- основнi причини деградації оточуючого середовища.  

Умiння: 

- оцiнити вiдповiднiсть стану навколишнього середовища вимогам здорового та 

безпечного існування людини; 

- обгрунтувати рацiональнi методи нормалiзації умов життєдіяльностi людини в 

конкретних ситуацiях;  

- проаналiзувати можливостi здорового i безпечного iснування людини при 

заданих параметрах небезпечних та шкiдливих факторiв;  

- розробляти заходи, спрямовані на недопущення виконавцем безпiдставного 

ризику та свiдомого порушення вимог безпеки.  

Роздiл 3. ДЖЕРЕЛА НЕБЕЗПЕКИ ЖИТТЄДIЯЛЪНОСТI ЛЮДИНИ ТА 

ПОРОДЖЕНІ НИМИ ФАКТОРИ 

3.1. Природнi небезпеки 

Загальнi закономiрностi виникнення природних небезпек. Абiотичнi 

небезпеки: лiтосфернi (землетруси, зсуви, селi, вулкани); гiдросфернi (повенi, 

снiговi лавини, шторми); атмосфернi (урагани, зливи, град, тумани, ожеледi, 

блискавки); космiчнi (астероїди, сонячне та космiчне випромiнювання). Бiотичнi 

небезпеки (небезпечнi рослини, тварини, риби, комахи, грибки, бактерії, вiруси). 

Заразнi хвороби тварин та рослин. Небезпечнi та шкiдливi фактори, породженi 
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природними джерелами небезпеки: пiдвищенi та пониженi температури; 

каменепад; слизькi поверхнi; природне iонiзуюче та ультрафiолетове 

випромiнювання; токсичнi речовини; хвороботворнi мiкроорганiзми. Вплив 

природних джерел небезпеки на людину та системи забезпечення її 

життєдiяльностi.  

Заходи та засоби, спрямовані на запобiгання негативної дiї природних джерел 

небезпеки на людину та на системи забезпечення її життєдiяльностi.  

 

3.2. Техногеннi небезпеки 

Загальнi закономiрностi виникнення техногенних небезпек. Небезпеки, 

пов’язанi з використанням транспортних засобiв. Небезпеки, пов’язанi з 

експлуатацiєю пiдiймально-трапспортного обладання. Небезпеки, пов’язанi з 

використанням горючих, легкозаймистих i вибухонебезпечних речовин та 

матерiалiв. Небезпеки, пов’язанi з використанням процесiв, що вiдбуваються при 

пiдвищених температурах та пiдвищеному тиску. 

Небезпечна дiя електричного струму на органiзм людини. Умови, що визначають 

можливiсть ураження електричним струмом. Фактори, що визначають ступiнь 

ураження людини електричним струмом. 

Хiмiчнi речовини, їх класифiкацiя, агрегатний стан, шляхи подання в 

органiзм людини. Комбiнована дiя шкiдливих речовин:  

антагонiзм та синергiзм дії. Поняття про гранично допустимi концентрації 

шкiдливих речовин в повiтрi, водi та продуктах харчування. 

Техногеннi джерела iонiзуючого, електромагнiтного та вiброакустичного 

випромiнювання.  

Небезпеки, пов’язанi а експлуатацiєю та утриманням житла. 

Вплив техногенних небезпек на природне середовище та на системи 

забезпечення життєдiяльностi людини. 

Засоби та заходи, спрямованi на запобiгання негативної дії техногенних 

джерел небезпеки на людину та навколишнє середовище. 
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3.3. Соцiальнi та полiтичнi небезпеки 

 

Загальнi закономiрностi виникнення соцiальних та полiтичних джерел небезпеки. 

Дезiнформацiя, як джерело небезпеки. Небезпеки економiчної дiяльностi. 

Соцiальнi небезпеки: небезпеки, викликанi низьким духовним та культурним 

рiвнем, бродяжництво, проституцiя, п’янство, алкоголiзм, тютюнопалiння. 

Соцiальнi джерела небезпеки, викликанi незадовiльним матерiальним станом та 

умовами проживання: страйки, повстання, революцiї. Вандалiзм та тероризм. 

Конфлiктнi ситуацiї на мiжнацiональному, етнiчному, расовому чи релiгiйному 

грунтi. Неадекватвiсть самооцiнки та iншi причини виникнення конфлiктiв. 

Суiцид. 

Полiтичнi небезпеки: конфлiкти на мiжнацiональному та мiждержавному 

рiвнi, духовне гноблення, полiтичний тероризм, iдеологiчнi, мiжпартiйнi, 

мiжконфесiйнi та збройнi конфлiкти, вiйни. Мiлiтарнiсть як один з факторiв, що 

викликає напруженiсть у стосунках мiж країнами та нацiями.  

Засоби та заходи, спрямованi на запобiгання виникненню конфлiктних 

ситуацiй. Забезпечення безпеки економiчної дiяльностi.  

3.4. Комбiнованi небезпеки 

Природно-техногеннi небезпеки: кислотнi дощi, пиловi бурi, зменшення 

родючостi грунтiв, виникнення пустель, зсуви, селi, землетруси та iншi тектонiчнi 

явища,  

Природно-соцiальнi небезпеки: наркоманiя, епiдемiї iнфекцiйних 

захворювань, венеричнi захворювання, СНIд. 

Соцiально-техногеннi небезпеки: професiйна захворюванiсть, професiйний 

травматизм, психiчнi вiдхилення та захворювання, викликанi виробничою 

дiяльнiстю, масовi психiчнi вiдхилення та захворювання, викликанi впливом на 

свiдомiсть i пiдсвiдомiсть засобами масової iнформації та спецiальними 

технiчними засобами. Токсикоманiя.  
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3.5. Небезпеки в сучасному урбанiзованому середовищi 

 

Небезпечнi фактори, причини та небажанi наслiдки, пов’язанi з 

урбанiзацiєю середовища життєдiяльностi людини. Поведiнка людини в 

специфiчних умовах великих населених пунктiв. Характернi приклади 

захворюваностi, травматизму та аварiй у побутi.  

Вимоги до технiчного стану житлового фонду, iнженерного обладнання, 

транспортних засобiв, комунiкацiй, мiсць вiдпочинку та розваг мешканцiв 

будинку, мiкрорайону, населеного пункту, мегаполiсу. Особливi заходи безпеки 

при використаннi газу, токсичних, пожежо- та вибухонебезнечних речовин, 

електричного устаткування, посудин, що знаходяться пiд тиском тощо. Загальнi 

правила користування i поведiнки в примiщеннях багатоквартирних житлових 

будинкiв та на прибудинковiй території. Заходи для створення безпечних умов та 

сприятливого життєвого середовища з необхiдною iнфраструктурою соцiально-

побутового та культурного обслуговування населення. Вимоги щодо забезпечення 

санiтарно-гiгiєнiчного та епiдемiчного благополуччя населення. Заходи та засоби 

щодо попередження зсувiв, пожеж та вибухiв. Загальнi правила поведiнки на 

вулицях та дорогах, використання транспортних засобiв та користування ними. 

Знання:  

- причини та характер виникнення абiотичних природних небезпек;  

- небезпека дiї пiдвищених i понижених рiвнiв температури, вологостi, тиску та 

швидкостi руху повiтря;  

- загальнi заходи i засоби захисту вiд бактерiальних та вiрусних захворювань;  

- небезпека життю та здоров’ю людей вiд отруйних рослин та грибiв;  

- небезпека контакту з тваринами, комахами та рибами;  

- основнi заходи, спрямованi на попередження та мiнiмiзацiю негативних 

наслiдкiв природних небезпек;  

- причини та характер виникнення техногенних небезнек;  

- заходи захисту вiд небезпек, пов’язаних з транспортними засобами;  

- заходи безпеки при використаннi горючих, легкозаймистих i  



 23 

вибухонебезпечних речовин та матерiалiв;  

- заходи захисту вiд небезпек, пов’язаних з електричним струмом;  

- основнi заходи та засоби захисту вiд джерел випромiнювання;  

- дiя токсичких речовин на органiзм людини;  

- основнi заходи та засоби захисту вiд дії токсичних речовин;  

- причини виникнення небезпек при експлуатації та утриманнi житла;  

- загальнi причини виникнення соцiальних та полiтичних небезпек;  

- загальна характеристика комбiнованих небезпек;  

- основнi вимоги до технiчного стану житлового фонду, iнженерного обладнання, 

транспортних засобiв, комунiкацiй, мiсць вiдпочинку та розваг;  

- особливi заходи безпеки при використаннi у побутi газу, токсичних, пожежо- та 

вибухонебезпечних речовин, електричного устаткування, посудин, що 

знаходяться пiд тиском тощо;  

- загальнi правила користування та поведiнки в примiщеннях житлових будинкiв i 

на прибудинковiй території;  

- вимоги щодо забезпечення санітарно-гігієнічного благополуччя населення;  

- загальнi правила поведiнки на вулицях i дорогах, використання транспортних 

засобiв та користування ними.  

Умiння:  

- визначати профiлактичнi заходи захисту вiд дії лiтосферних небезпек;  

- приймати рiшення, спрямованi на попередження руйнiвних наслiдкiв 

гiдросферних небезпек;  

- застосовувати засоби захисту будiвель і споруд вiд дії атмосферних нсбезпек;  

- вибирати ефективнi засоби захисту вiд бактерiальних та вiрусних захворювань;  

- визначати потенцiйну небезпеку отруєння грибами та рослинами;  

- організовувати та проводити iнструктування дiтей і пiдлiткiв, спрямоване на 

захист вiд джерел небезпеки та породжуваних ними факторiв;  

- оцiнювати ступiнь захисту сучасного житлового фонду вiд дже- рел небезпеки;  

- запобiгати викикненню та ускладненню конфлiктних ситуацiй;  

- прогнозувати можливi наслiдки дії природно-техногенних небезпек;  
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- органiзовувати безпечну експлуатацiю побутового інженерно-технiчного 

устаткування та обладннання;  

- визначати наявнiсть небезпечної ситуацiї на транспортi, в побуті, під час 

відпочинку та ін.; 

- використовувати системи сповіщення, зв’язку та виклику спеціальних служб. 
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Роздiл 4. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДIЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦIЙ 

4.1. Запобiгання надзвичайним ситуацiям та організацiя 

дiй для усунення їх негативних наслідкiв 

Визначення поняття «надзвичайна ситуацiя». Причини виникнення та 

особливостi розвитку надзвичайних ситуацiй, їх загальна характеристика та 

класифiкацiя. Специфiка поведiнки людей при виникненнi надзвичайної ситуацiї 

(явище психогенiї). Класифiкацiя надзвичайних ситуацiй. Надзвичайнi ситуацiї 

природного, техногенного, соцiально-полiтичного та воєнного характеру. Рiвнi 

надзвичайних ситуацiй: об’єктовий, мiсцевий, регiональний, загально-державний, 

планетарний. Класифiкацiйнi ознаки та карти надзвичайних ситуацiй. 

Вимоги до систем сповiщення, зв’язку, медичного та санiтарно-епiдемiчного 

нагляду. Заходи для запобiгання зсувiв, пожеж та вибухiв у житловому фондi. 

Загальнi правила виживання в разi виникнення надзвичайних ситуацiй. Прийоми 

та способи проведення рятувальних робіт. Використання захисних споруд, засобiв 

iндивiдуального захисту, медичних та пiдручних засобiв. Порядок лiквiдацiї 

наслiдкiв стихiйних лих, вибухiв, пожеж, катастроф та аварiй. Дезактивацiя, 

дегазацiя, дезiнфекцiя.  

Дiяльнiсть Мiнiстерства України з питань надзвичайних ситуацiй та у 

справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи. Планування 

заходiв для забезпечення безпеки життєдiяльностi на випадок надзвичайної 

ситуації. Плани пiдприємств на випадок аварiї. Дії адмiністрацiї, персоналу та 

населення на випадок аварiй i надзвичайних ситуацiй. Принципи та засоби 

захисту населення в умовах надзвичайних ситуацій.  

 

4.2. Надання першої долiкарської допомоги потерпiлому 

 

Види уражень органiзму: опiки, обмороження, отруєння, удушення, тепловi 

удари, механiчнi ушкодження, струс мозку, утоплення, укуси комах та тварин, 

клiнiчна смерть, бiологiчна смерть. Послiдовнiсть дiй у разi надання першої 
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допомоги потерпiлому. Органiзацiя та засоби долiкарської допомоги. Аптечка 

першої допомоги. Правила використання препаратiв та засобiв, що мiстяться в 

аптечцi першої допомоги. Використання пiдручних засобiв. Правила зупинення 

кровотечi, обробки ран при механiчних ушкодженнях, опiках та обмороженнях. 

Правила накладання шин при переломах. Правила та порядок дiй при виведеннi 

людини з непритомного стану, при наданнi потерпiлому штучного дихання та 

проведеннi непрямого масажу серця. Порядок надання допомоги потерпiлому, 

який знаходиться в станi клiнiчної смертi. Порядок надання допомоги при 

окремих специфiчних ураженнях (напр., викликаних дiєю електричного струму, 

блискавки, вибуху, пожежi) при утопленнi та iн.  

Знання:  

- причини виникнення, загальна характеристика та класифiкацiя надзвичайних 

ситуацiй;  

- вимоги до систем сповiщення, органiзації зв’язку та медичної допомоги в 

надзвичайних ситуацiях;  

- iдентифiкацiя типу ситуацiй та оцiнка рiвня небезпеки;  

- заходи для запобiгання зсувiв, пожеж та вибухiв у житловому фондi;  

- принципи та засоби захисту населения в умовах надзвичайних ситуацiй;  

- дiї адмiнiстрацiї, персоналу та населения при виникненнi надзвичайних 

ситуацiй;  

- органiзацiя лiквiдацiї наслідкiв надзвичайних ситуацiй;  

- види уражень органiзму людини;  

- послiдовнiсть дiй при наданнi першої долiкарської допомоги;  

- комплектацiя аптечки першої допомоги;  

- пiдручнi засоби для надання першої допомоги;  

- правила зупинення кровотечi та обробки ран;  

- правила i порядок дiй при виведеннi людини з непритомного стану та стану 

клiнiчної смертi.  

Умiння:  

- визначати профiлактичнi заходи попередження надзвичайних ситуацiй;  
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- обгрунтовувати ймовiрнiсть прояву небезпечних факторiв у разi виникнення 

надзвичайних ситуацiй;  

- застосовувати засоби iндивiдуального захисту;  

- звiльняти потерпiлого вiд дії електричного струму, вогню та з-пiд обвалiв;  

- рятувати утопаючих та надавати їм першу допомогу;  

- зупиняти кровотечi та здiйснювати обробку ран;  

- накладати шини при переломах;  

- виводити людину з непритомного стану та стану клінiчної смертi;  

- здiйснювати штучне дихання та проводити непрямий масаж серця.  

 

Роздiл 5. ОРГАНIЗАЦIЯ І УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ 

ЖИТТЄДIЯЛЬНОСТI 
  

5.1. Правовi, нормативнi та органiзацiйнi основи безпеки життєдiяльностi 
 

Конституцiя України. Законодавство України про охорону здоров’я. 

Законодавство України про охорону праці. Законодавство України про охорону 

навколишнього середовища. Кримiнальне законодавство. Закони України: «Про 

цивільну оборону», «Про забезпечення санiтарно-епiдемічного благополуччя 

населения», «Про дорожнiй рух», «Про пожежну безпеку». Концепція органiзації 

роботи з профiлактики невиробничого травматизму (постанова Кабінету 

Мiністрiв України вiд 22 сiчня 1996 р. № 114). Нацiональна програма полiпшення 

стану безпеки, гiгiєни працi та виробничого середовища на 1996—2000 роки 

(постанова Кабiнету Мінiстрів України вiд 2 листопада 1996 р. № 1345).  

Нормативні документи та основнi їх вимоги щодо забезпечення безпеки 

життєдіяльності населення: норми, правила, iнструкції тощо.  
 

5.2. Управлiння та нагляд за безпекою життєдiяльностi 
 

Принципи забезпечення безпеки життєдiяльностi. Методи та засоби 

забезпечення безпеки життєдiяльностi. Загальнi вiдомостi про управлiння 

безпекою життєдiяльностi. Органiзацiйно-методична основа системи управлiння 
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безпекою життєдiяльностi. Iнформацiйне забезпечення системи управлiння, 

прогнозування та планування заходiв безпеки. Організацiя та координацiя роботи. 

Контроль за станом безпеки життєдіяльностi.  

Система державних органiв по управлiнню та нагляду за безпекою 

життєдiяльностi населення: Кабiнет Міністрiв України, Нацiональна Рада з питань 

безпечної життєдiяльностi населення та її бюро, Комiтет по нагляду за охороною 

працi України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацiй та у справах 

захисту населения вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, Мінiстерство 

внутрiшніх справ України, органи державного пожежного нагляду, іншi 

центральнi органи державної виконавчої влади, мiсцеві державнi адміністрації і 

ради народних депутатів.  

Служби охорони громадського порядку (міліцiя, суд, прокуратура, 

адвокатура).  

Добровiльнi об’єднання громадян з питань безпеки життєдiяльностi 

населення (Асоцiацiя спецiалiстiв в галузi безпеки життєдiяльностi, Всеукранське 

та регiональнi об’єднання власникiв житла, об’єднання (товариства) спiввласникiв 

багатоквартирних будинкiв, об’єднання власникiв приватного житла, iншi 

товариства та об’єднання). Служби та телефони довiри.  

Цiлостна система державного управлiння охороною життя людей на 

пiдприємствах та профiлактики побутового травматизму. Єдина автоматизована 

iнформацiйна система з питань безпеки життєдiяльностi. Органiзацiя навчання 

населення з питань безпеки життєдiяльностi. Пропаганда знань з питань 

створення та дотримання здорових i безпечних умов iснування людини.  

Знання:  

- основнi законодавчi та нормативнi акти з питань безпеки життєдiяльностi;  

- органи нагляду i контролю за дотриманням вимог безпеки пiдприємствами, 

органiзацiями та населенням;  

- принципи та методи забезпечення безпеки життєдiяльностi;  

- нормативна та органiзацiйно-методична основа системи управлiння безпекою 

життєдiяльностi;  
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- контроль за станом безпеки життєдiяльностi;  

- органiзацiя навчання населення з питань безпеки життєдiяльностi;  

- пропаганда знань з питань створення та дотримання здорових і безпечних умов 

iснування людини.  

Умiння:  

- застосовувати в практичнiй дiяльностi вимоги законодавчих і нормативних 

актiв.  
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