
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ Назва поля Опис 

1 Назва дисципліни Безпека життєдіяльності та 

цивільний захист 

2 Статус  вибіркова 

3 Спеціальності 051 Економіка / Міжнародна 

економіка 

4 Мова викладання українська 

5 Семестр, в якому викладається 7 

6 Кількість: 

-кредитів ЄКТС 

-академічних годин (вказати окремо 

лекції, лабораторні заняття, 

практичні заняття, самостійна 

робота, тощо) 

 

3,0 кредити 

90 годин  

(16 – лекції, 

16 – практичні заняття, 

58 – самостійна робота) 

7 Форма підсумкового контролю та 

наявність індивідуальних завдань 

залік 

8 Кафедра, що забезпечує викладання Технологій захисту навколишнього 

середовища та охорони праці 

9 Викладач, що планується для 

викладання (окремо по видах 

навантаження) 

Лялюк-Вітер Галина Дмитрівна 

10 Попередні вимоги для вивчення 

дисципліни (якщо доречно) 

- 

11 Перелік компетентностей, яких 

набуде студент після опанування 

даної дисципліни 

ЗК1. Здатність реалізувати свої 

права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати моральні, 

культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення 

суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у 

загальній системі знань про 

природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та 

форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. ЗК3. 



Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. ЗК9. 

Здатність до адаптації та дій в новій 

ситуації. ЗК13. Здатність діяти 

соціально відповідально та свідомо. 

СК2. Здатність здійснювати 

професійну діяльність у 

відповідності з чинними 

нормативними та правовими 

актами. СК14. Здатність поглиблено 

аналізувати проблеми і явища в 

одній або декількох професійних 

сферах з врахуванням економічних 

ризиків та можливих соціально-

економічних наслідків. 

12 Сфера реалізації компетентностей в 

майбутній професії 

Майбутні бакалаври будуть  

володіти сукупністю загальних та 

спеціальних  компетентностей з 

питань безпеки життєдіяльності та 

цивільного захисту для вирішення 

професійних завдань, пов’язаних із 

гарантуванням збереження життя та 

здоров’я персоналу ОГ в умовах 

небезпечних і надзвичайних 

ситуацій. 

13 Особливості навчання на курсі Форма навчання очна, заочна, 

дистанційна з врахуванням 

викликів сучасного світу з 

використанням новітніх методів та 

методик навчання. 

14 Стислий опис дисципліни Навчальна дисципліна «Безпека 

життєдіяльності та цивільний 

захист» використовує досягнення та 

методи фундаментальних та 

прикладних наук і дозволяє 

випускнику вирішувати професійні 

завдання з урахуванням ризику 

виникнення внутрішніх і зовнішніх 

небезпек, що спричиняють 

надзвичайні ситуації та їхніх 

негативних наслідків. 

Мета вивчення дисципліни полягає 

у набутті студентом 

компетентностей 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 (ОГ), а 

також формування 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 

відповідальності за забезпечення 

гарантованого рівня безпеки 

функціонування об’єктів галузі, 

матеріальних та культурних 

цінностей в межах науково-

обґрунтованих критеріїв 

прийнятного ризику. 

15 Кількість студентів, які можуть 

одночасно навчатися (мінімальна-

максимальна) 

10-100 

 

 

 


