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На сучасному етапі розвитку цивілізації безпека людини та людства в 
цілому розглядається як основне питання. Концепція сталого розвитку людс-
тва ООН стала основою для вирішення низки проблем щодо безпеки людини, 
зокрема розвитку освіти в даній галузі.  

Людина та її здоров’я є найбільшою цінністю держави, яка докладає 
чимало зусиль для створення умов безпечної життєдіяльності всього насе-
лення України. Одним із головних напрямів забезпечення безпеки населення 
України є належна освіта з проблем безпеки. Це відображено у Концепції 
освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини» та реалізується через 
вивчення комплекту дисциплін: валеології, екології, охорони праці, 
ергономіки, цивільної оборони тощо, чільне місце серед яких посідає безпека 
життєдіяльності.  

Безпека життєдіяльності — наука, що вивчає вплив на людину зовніш-
ніх та внутрішніх факторів у всіх сферах її життєдіяльності.  

Об’єктом вивчення безпеки життєдіяльності є людина у всіх аспектах її 
діяльності (фізичному, психологічному, духовному, суспільному). Предме-
том вивчення є вплив на життєдіяльність та здоров’я людини зовнішніх і 
внутрішніх факторів.  

Завданням безпеки життєдіяльності є виявлення умов позитивного та 
негативного впливу на життєдіяльність та здоров’я людини зовнішніх та вну-
трішніх факторів, обґрунтування оптимальних умов та принципів життя.  

Безпека життєдіяльності використовує досягнення та методи фундамен-
тальних та прикладних наук, зокрема: філософії, біології, фізики, хімії, пси-
хології, соціології, екології, економіки, менеджменту і тісно пов’язана з прак-
тичною діяльністю людини. Тому при вивченні дисципліни «Безпека життє-
діяльності» студентам необхідні знання з біології, фізики, хімії, екології, пси-
хології, валеології, філософії, соціології, правознавства тощо. 

Дисципліна «Безпека життєдіяльності» має світоглядно-професійний 
характер.  

Метою курсу є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців 
щодо створення безпечних умов діяльності і життя, опанування принципів 
гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства. 

Після вивчення цієї дисципліни студент повинен:  
вміти: 
− аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації; 
− оцінити середовище перебування стосовно особистої безпеки, безпе-

ки колективу; 
− самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів у разі 

виникнення екстремальних ситуацій; 
− забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях; 
− розробляти і впроваджувати систему заходів, спрямованих на збере-

ження здоров’я людини та її гармонійний розвиток; 
− визначити психофізіологічні особливості людини та їх роль у забез-

печенні особистої безпеки; 
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− оцінювати негативні фактори середовища перебування та визначати 
шляхи усунення їх дії на людину; 

− надати першу медичну допомогу в екстремальних ситуаціях собі та 
іншим потерпілим; 

знати: 
− основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини; 
− характеристики зовнішніх та внутрішніх негативних факторів; 
− вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її 

безпеки; 
− класифікацію і нормування шкідливих та небезпечних факторів, що 

негативно впливають на здоров’я людини; 
− методи виявлення шкідливих та небезпечних факторів; 
− основні принципи колективної безпеки; 
− принципи гармонійного розвитку людини та сталого розвитку людст-

ва. 
 
Підсумковий контроль – залік. 
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1. ПРОГРАМА КУРСУ 

1.1. Наукові основи безпеки життєдіяльності 

1.1.1.  Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 

Об’єкт та предмет безпеки життєдіяльності (БЖД). Основні завдання 
науки про безпеку людини, історія її розвитку. Концепція БЖД.  

Життєдіяльність як фізіологічно-структурне поняття, її суть, взаємо-
зв’язки та взаємозалежності. Багатогранність діяльності людини, її структура 
та характерні ознаки. Взаємозв’язок життєдіяльності з навколишнім середо-
вищем в системі «людина ─ середовище ─ діяльність». Принципи забезпе-
чення життєдіяльності.  

Основні поняття та визначення БЖД. Небезпечні, шкідливі, вражаючі, 
нейтральні та необхідні фактори. Поняття небезпеки, безпеки, ризику та їх 
взаємозв’язки. Небезпека як основний фактор, що визначає рівень безпеки. 
Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у безпеці 
життєдіяльності. Теоретичні положення БЖД, їх філософська основа. Сучасні 
проблеми життєдіяльності.  

 [1, стор. 3—13; 2, стор. 3—17; 3, стор. 3—13 
 
1.1.2. Концепція допустимого ризику. Принципи забезпечення 

безпечної життєдіяльності 

Ризик. Індивідуальний та соціальний ризик. Концепція ризику. Теорія 
ризику. Оцінка рівня ризику. Визначення та вимірювання ризику. Методи ви-
значення ризику. Прийнятний ризик та безпека. Екстремальні ситуації як си-
туації багатофакторних небезпек. Типові моделі небезпек. Людський чинник 
у формуванні ситуації. 

Класифікація негативних чинників та визначення їхнього рівня у інди-
відуальній діяльності. Методика прогнозування можливості виникнення не-
гативних чинників в індивідуальній діяльності. Теорія катастроф. 

Принципи, методи та засоби забезпечення безпечної життєдіяльності. 
Управління ризиком, можливі шляхи його зменшення. 

 [1, стор. 11—28, 48—51; 2, стор. 17—29; 3, стор. 13—18 

1.2. Людина в системі «людина-машина-середовище» 

1.2.1. Фізіологічні чинники забезпечення безпеки людини 

Людина — відкрита біоенергетична та духовно-інформаційна система. 
Єдність систем та цілісність організму людини. Гомеостаз.  

Внутрішній і зовнішній вплив на організм людини. Залежність психофі-
зіологічного стану людини від рівня впливу зовнішніх та внутрішніх чинни-
ків. Вплив психічного стану на функціонування організму. Роль рецепторів, 
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ефекторів, ЦНС у забезпеченні безпеки життєдіяльності людини. Природні 
фізіологічні системи захисту, резерви організму. Вплив біоритмів на рівень 
індивідуального ризику. Захисні властивості людського організму. Імунітет. 
Адаптація. Надійність фізіологічних систем людини. Можливі порушення ді-
яльності організму та хвороби, що викликаються умовами життя і діяльності 
людини. Способи реалізації захисних властивостей організму людини. 

 [1, стор. 28—32, 38—43; 2, стор. 30—35; 6, стор. 29—46]. 
 
1.2.2. Психологічні та соціальні основи забезпечення безпеки людини 

Світогляд і мораль людини як визначальні фактори особистої безпеки. 
Духовність, її роль у формуванні характеру та поведінки людини. Екологічне, 
валеологічне та ноосферне мислення. 

Вплив характеру й темпераменту людини на її безпеку. Мислення, ко-
мунікативність, емоції, воля в системі забезпечення безпеки людини. Само-
оцінка. Потреби й активність особи. Зовнішні подразники та їхній вплив на 
зміну психофізіологічного стану організму. Стрес. Фобії. Типові моделі пси-
хологічних реакцій людей у випадку екстремальних ситуацій. Психологічний 
клімат колективу, його вплив на самопочуття індивідууму. Емпатія, егоцент-
ризм і гуманність. Конфлікти та їх вирішення.  

Методики формування й підтримання особистої психологічної стійкості 
людини в екстремальних обставинах. 

 [1, стор. 51—84; 2, стор. 34—61; 4, стор. 27—238; 6, стор. 21—88]. 
 
1.2.3. Роль сприйняття в оцінці небезпек 

Оцінка небезпечних факторів середовища за допомогою зорового, слу-
хового, нюхового, смакового аналізаторів, тактильної, больової і температур-
ної чутливості. Межі чутливості. Диференціальний поріг чутливості. Закон 
Вебера-Фехнера. Нервові процеси та їх динаміка, латентний період, мотор-
ний період.  

Специфічні властивості зорового аналізатора, межі його сприйняття. 
Фізіологічна дія кольорів на людський організм.  

Слух. Межі сприйняття звуку. Реакції організму людини у різному зву-
ковому середовищі.  

Роль нюху й смаку для безпеки людини. Функції тактильної, температу-
рної, вісцеральної чутливості, больового відчуття, рухового аналізатора у 
сприйнятті небезпечних факторів та забезпеченні безпеки людини.  

Кількісний та якісний аналіз небезпек за допомогою аналізаторів людини. 
 [1, стор. 32—38; 2, стор. 62—80; 4, стор. 4—26; 6, стор. 7—20]. 
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1.3. Середовище в системі «людина─середовище» 

1.3.1. Середовище життєдіяльності людини 

Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини. Кла-
сифікація середовищ життєдіяльності, їх характеристика. Сутність поняття 
техногенної, соціальної та природної небезпеки за видами діяльності людини. 
Інтенсивність прояву небезпечних факторів залежно від виду середовища.  

Взаємодія людини з біосферою в цілому та її компонентами зокрема. 
Якісні та кількісні параметри природного середовища, які визначають умови 
життєдіяльності людини. Екологічна характеристика життєдіяльності. Ноо-
сфера як наступний етап розвитку людства. Вклад В.І. Вернадського в розви-
ток науки про ноосферу. 

 [2, стор. 80—128; 3, стор. 19—24; 5, стор. 6—41, 129—164;  
 
1.3.2. Негативні фактори середовища життєдіяльності 

Класифікація негативних факторів середовища життєдіяльності та їх ха-
рактеристика. Гранично допустимий рівень фактора. Класифікація негатив-
них факторів. Методи та технічні засоби визначення й оцінки рівня негатив-
них факторів середовища.  

 
− Механічні фактори — причини виникнення, способи попередження 

їх негативної дії. 
− Термічні фактори та спеціальні засоби попередження і захисту від 

них. Загальні вимоги пожежної безпеки. Правила поведінки людей у 
разі виникнення пожежі. 

− Дія електромагнітних полів та випромінювань на людину, засоби та 
методи захисту від них. Електричні фактори в природі та побуті, по-
передження ураження електричним струмом.  

− Природа іонізуючого випромінювання. Дія радіації на людину. 
Принципи забезпечення радіаційної безпеки 

− Хімічні фактори, їх класифікація, шляхи надходження небезпечних 
хімічних речовини в організм людини. Принципи хімічної безпеки. 
Вплив забруднення навколишнього середовища на організм людини. 

− Біологічні небезпечні фактори та захист від них.  
 
Сучасні інформаційні технології, інформаційні небезпеки. Нові види 

небезпек, що породжуються науково-технічним прогресом.  
Природні стихійні лиха та небезпечні явища. Причини їх виникнення 
Технічні засоби та технологічні процеси як джерела небезпек. 
Аварії та катастрофи, їх причини. Методика визначення виникнення 

аварійної ситуації. Моделі аварійних ситуацій. 
Джерела виникнення та види соціальних небезпек. Руйнівні ідеї та течії, 

їх наслідки для людини та людства в цілому. Недемократичні та псевдодемо-
кратичні системи влади. 
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Глобальні небезпеки. Роль міжнародних організацій у вирішенні глоба-
льних проблем безпеки. Можливі шляхи підвищення глобальної безпеки. 

 [1, стор. 85—231; 2, стор. 130—500; 3, стор. 24—36, 119—146, 183—
200; 5, стор. 72—128, 165—267]. 

1.4. Безпека економічної діяльності 

1.4.1. Корпоративна безпека 

Інформаційна безпека суб’єкта економічної діяльності. Кримінологічна 
безпека. Суб’єкти зовнішніх загроз безпеки. Економічна розвідка. Промисло-
вий шпіонаж. Добросовісна і недобросовісна конкуренція. Внутрішні загрози 
безпеці. Засоби захисту. Системи кримінологічної безпеки. 

 [3, стор. 100-112; 5, стор. 268—272]. 
 
1.4.2. Безпека в умовах кримінальної злочинності та тероризму 

Організована злочинність. Особиста безпека. Безпека особистого майна. 
Взаємодія з органами правопорядку.  

 [2, стор. 289—291; 3, стор. 113—118; 5, стор. 273—276]. 
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2. КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

2.1. Порядок виконання 

Варіант контрольної роботи обирається відповідно до останньої цифри 
номера залікової книжки студента-заочника, а номери контрольних питань – 
відповідно до варіанту за даними таблиці 1. 

При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватись таких ви-
мог: 

1. Контрольну роботу виконують чорнилом чітко і розбірливо на сторі-
нках шкільного зошиту. 

2. На титульній сторінці вказати назву дисципліни, прізвище та ініціали 
студента, номер залікової книжки, спеціальність, групу, прізвище та 
ініціали викладача-рецензента. 

3. Контрольні завдання необхідно виконувати охайно, на кожній сторі-
нці залишати поля для зауважень викладача-рецензента. 

4. Завдання свого варіанту переписувати повністю. 
5. Відповіді на питання повинні супроводжуватись (при необхідності) 

ескізами, схемами чи графіками, виконаними олівцем. 
6. В кінці контрольної роботи привести перелік використаної літерату-

ри, дату виконання і підпис. 
 

Таблиця 1 – 
Номери варіантів і питань контрольної роботи 

Номер 
варіанту 

Номери контрольних 
питань 

Номер 
варіанту 

Номери контрольних 
питань 

1 1, 11, 21 6 6, 16, 26 
2 2, 12, 22 7 7, 17, 27 
3 3, 13, 23 8 8, 18, 28 
4 4, 14, 24 9 9, 19, 29 
5 5, 15, 25 0 10, 20, 30 

 
Виконану роботу студент представляє на відповідну кафедру інституту 

не пізніше ніж за два тижні до іспиту (заліку). Залікована контрольна робота 
студенту не повертається, а незалікована разом із зауваженнями повертається 
студенту для доопрацювання. 

2.2. Питання до контрольної роботи 

1. Мета вивчення безпеки життєдіяльності та її науковий зміст. 
2. Потенціальна небезпека життєдіяльності людини. Основні поняття. Те-

орія ризику. 
3. Комплексний аналіз життєдіяльності людини. 
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4. Системний аналіз факторів безпеки праці. 
5. Ергономічні проблеми безпеки життєдіяльності. Основні цілі та завдан-

ня ергономіки. 
6. Ергономічні вимоги до організації робочого місця, режимів праці та 

відпочинку. 
7. Характеристика життєдіяльності людини у системі «людина-машина-

середовище існування». 
8. Психологічні властивості людини. 
9. Психологічні фактори небезпеки. 
10. Навколишнє природне середовище та його вплив на життя людини в 

процесі її діяльності. 
11. Штучне середовище буття: виробниче і побутове. Параметри цих сере-

довищ і їх вплив на людину. 
12. Загострення протиріч між природою і суспільством та всередині самого 

суспільства. Їх наслідки. 
13. Небезпека виникнення технологічних катастроф. Їх руйнівний потенціал. 
14. Класифікація, характеристика і причини виникнення надзвичайних си-

туацій. 
15. Надзвичайні ситуації техногенного характеру. Їх приклади, причини і 

наслідки. 
16. Стихійні лиха та небезпечні природні явища. Економічні наслідки сти-

хійних лих. 
17. Оцінка хімічної та радіаційної обстановки при аваріях та катастрофах 

на об’єктах хімічної та атомної промисловості (АЕС). 
18. Антропогенний вплив на навколишнє середовище і життєдіяльність людини. 
19. Джерела та характеристика іонізуючих випромінювань. Їх вплив на людину. 
20. Характеристика небезпечні і шкідливих факторів виробництва і їх 

вплив на здоров’я працівників. 
21. Екстремальні умови в трудовій діяльності людини. 
22. Вимоги до організації захисту населення в надзвичайних ситуаціях. 
23. Проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ма-

сового ураження. 
24. Принципи, способи та засоби захисту населення від впливу наслідків 

надзвичайних ситуацій. 
25. Загальні відомості про теорію катастроф. 
26. Небезпечні та шкідливі хімічні речовини і їх вплив на організм людини. 
27. Надзвичайні ситуації, спричинені аваріями з викидом хімічних та біо-

логічних небезпечних речовин. Їх наслідки. 
28. Надзвичайні ситуації, викликані пожежами та вибухами і їх наслідки. 
29. Безпека економічної діяльності і її особливості. 
30. Нормативно-правові основи забезпечення безпеки життєдіяльності. 
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