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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності та цивільний
захист» спрямована на підготовку бакалаврів у галузі середньої освіти
(Історія).
Здобувачі
освіти
оволодівають
сукупністю
загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки
життєдіяльності та цивільного захисту для вирішення професійних
завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя, здоров’я й
працездатності учнів і персоналу навчальних закладів у звичайних
умовах і в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій.
Після завершення вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності
та цивільний захист» є набуття здобувачами освіти компетенцій,
знань, умінь і навичок для здійснення ефективної та безпечної

професійної діяльності за спеціальністю зі збереженням власного
життя, здоров’я й працездатності, формування у здобувачів освіти
відповідальності за особисту та колективну безпеку.
Програма навчальної дисципліни складається з 2-х змістових
модулів: 1. Теоретичні й прикладні аспекти безпеки життя й діяльності
людини.
2. Основи цивільного захисту населення й територій
Метою навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та
цивільний захист» є набуття здобувачами освіти компетенцій, знань,
умінь і навичок для здійснення ефективної та безпечної професійної
діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення
техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити
надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків,
формування у здобувачів освіти відповідальності за особисту та
колективну безпеку.
ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ І РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Шифр
згідно
ОПП
ЗК 01

ЗК 02

ФК 07

Компетентності

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.
Здатність зберігати та примножувати культурні цінності на
основі розуміння закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і
суспільство, зберігати баланс між професійним та
особистим життям.
Здатність до забезпечення охорони життя й здоров'я учнів
(в тому числі з особливими потребами).
Програмні результати навчання

ПРН 01

ПРН 08

Уміння аналізувати й розв’язувати складні спеціалізовані
задачі і практичні проблеми у сфері професійної діяльності
або навчання.
Здатність створювати безпечне, рівноправне, справедливе
й психологічно-комфортне освітнє середовище в освітньому
процесі та позаурочній діяльності.

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
заочна форма
денна форма
Назви змістових модулів і тем
у тому
у тому
числі
числі
усього
усього
л пр. ср
л пр ср
Змістовий модуль 1.
Теоретичні й прикладні аспекти безпеки життя й діяльності людини
Тема 1.1. Категорійно-понятійний апарат з
15
2
2 11
15
1
14
безпеки життєдіяльності.
Тема 1.2. Ризик як кількісна оцінка
14
2
2 10
14
1
13
небезпек.
Тема 1.3. Людина як елемент ергатичних
16
4
12
16
1
15
систем
Разом за модулем 1
45
8
4 33
45
3
42
Змістовий модуль 2.
Основи цивільного захисту населення й територій
Тема
2.1.
Визначення
надзвичайної
7
2
2
3
7
1
6
ситуації та класифікація небезпек
Тема 2.2. Природні небезпеки й загрози,
характер їхніх проявів і дії на людей,
7
1
2
4
7
1
6
тварин,
рослин,
об’єкти
економіки,
території.
Тема 2.3. Техногенні небезпеки та їхні
8
1
7
8
1
7
наслідки.
Тема 2.4. Соціально-політичні небезпеки,
8
1
7
8
8
їхні види та характеристики.
Тема 2.5. Моніторинг небезпек від НС,
8
1
7
8
8
планування й прогнозування розвитку НС.
Тема
2.6.
Державне
управління
та
7
2
5
7
7
менеджмент безпеки.
Разом за модулем 2
45
8
4 33
45
3
42
Всього годин
90
16 8 66
90
6
84

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ.
№
з/п

Кількість годин
Форма навчання
Денна

Назва теми

1

Методи визначення працездатності людини

2

2

Визначення рівня стресового навантаження

2

3

Моделювання небезпечних подій та оцінка рівня ризику

2

4

Надзвичайні ситуації та організація дій для їх усунення

2

Разом

8
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ПОЛІТИКА КУРСУ Й ОЦІНЮВАННЯ
Організація освітнього процесу. З метою забезпечення якості
освітньої
діяльності
та
якості
вищої
освіти
Національним
університетом «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка відповідно
до вимог Закону України «Про вищу освіту» й інших нормативних
документів основними формами навчання є лекції та практичні
заняття.
У разі дистанційного навчання зміст занять розміщується на
платформі Moodle НУЧК.
Пропуски занять – не допускаються, крім поважних причин
(хвороба, індивідуальний графік навчання тощо). Для отримання
позитивних результатів навчання викладач надає інформацію щодо
переілку навчально-методичних матеріалів, їх знаходження у
паперовій та електронній формі. Отримання, здійснення та перевірка

завдань при відпрацьовуванні може відбуватися в електронному
режимі. Час самостійної роботи узгоджується індивідуально.
Основною платформою дистанційного навчання є система
дистанційного
навчання
НУЧК
імені
Т.Г. Шевченка
(https://moodle.chnpu.edu.ua/), яка може використовуватися для
здачі індивідуальних завдання, проходження поточних й підсумкового
тестування.
Поведінка в аудиторії передбачає максимальну коректність по
відношенню до інших здобувачів освіти. Не допускається будь-які
прояви неповаги до інших учасників освітнього процесу. Дрес-код є
вільним і загальноприйнятим для громадян України. Виключається
лише одяг з еротичними акцентами, антиукраїнськими, образливими
й антигуманними написами.
Методичні рекомендації та вказівки з курсу, електронну пошту,
адрес сайту з необхідними методичними й додатковими матеріалами
надає викладач на першому занятті. На першому занятті викладач
вислуховує пропозиції відносно їхньої індивідуальної освітньої
траєкторії.
Академічна
доброчесність
регулюється
відповідним
Положенням університету. Особливої уваги потрібно приділяти
унікальності творчих робіт. Відповіді на питання практичних робіт,
контрольні роботи не перевіряються на наявність плагіату. Але при
цьому негативне ставлення до інших форм порушення академічної
доброчесності: фальсифікації, фабрикації, списування, обману,
хабарництва. Для усунення необ’єктивного оцінювання здача
практичних робіт проводиться відкрито, творчих завдань – публічно.
Об’єктивність оцінювання забезпечується широким запровадженням
тестового контролю.
Залік із предмету приймається тільки за умови присутності
здобувача освіти, наявності залікової книжки та залікової відомості.
Останній здобувач складає залік у присутності старости і/або інших
членів академічної групи. В умовах дистанційного навчання залікове
тестування проводиться тільки в синхронному режимі на платформі
дистанційного
навчання
НУЧК
імені
Т.Г. Шевченка
(https://moodle.chnpu.edu.ua/)

РОЗПОДІЛ БАЛІВ
Види контролю
Виконання завдань практичної роботи
Тестування (опитування) за теоретичними
питаннями лекцій і практичних робіт
Опрацювання алгоритмів поведінки у
небезпечних ситуаціях
Самостійна й навчально-дослідницька
робота:
Реферат, есе, презентація, навчальнопошукова робота, творчий проєкт
Усього

Кількість

Бали

4

5

Загальна
кількість балів
до 20

5

5

до 25

2

5

до 10

1

20

до 20
до 75

Залік:

до 25

Разом:

до 100

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЕЖИМ ДОСТУПУ
Конспекти лекцій.
Інструктивно-методичні матеріали по підготовці студентів до
практичних занять: Безпека життєдіяльності та основи охорони праці:
Навч.-метод. пос. до практ. та самост. робіт студ. ВНЗ України.
Укладачі : Торубара О.М., Ковбаса Ю.М., Ребенок В.М., Леонов А.М.,
викл. Лопатка Ю.М. Чернігів: ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2012. 157 с.
Схеми, слайди, сайт навчальних, методичних і допоміжних
матеріалів здобувачам освіти (https://nu4k.wordpress.com/ ).
Тренувальний тестовий контроль на ОС Android (test.apk). Тести за
темами.
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних та
самостійних робіт (рефератів, есе, аналітично-пошукової роботи,
проєкту), електронний методичний комплекс в середовищі Moodle.

