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ВСТУП
Науково-технічний прогрес третього тисячоліття, глобалізація та
розвиток різних сфер сучасного світу не лише дозволяють задовольняти
щораз зростаючі потреби людства, а й породжують певні негативні наслідки.
У сучасних умовах проблеми безпеки життєдіяльності й захисту
людини, суспільства і територій від негативного впливу небезпек набули
особливої гостроти й актуальності. Питанням безпеки приділяють увагу
вчені,

політичні

діячі,

представники

громадськості,

засоби

масової

інформації, тобто вони є об’єктом уваги держави та всіх прошарків
суспільства.
Учені давно почали турбуватися про небажані та негативні наслідки
антропогенного впливу на природу й навколишнє середовище. Футурологи
різних країн світу розробляли різноманітні моделі майбутнього нашої
планети для збалансування рівня розвитку людського суспільства з
довкіллям в умовах величезних техногенних навантажень на біосферу.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), смертність
унаслідок нещасних випадків посідає третє місце у світі після серцевосудинних та онкологічних захворювань. Якщо від загальних захворювань
умирають переважно люди літнього віку, то від нещасних випадків
переважно гине працездатна молодь. Статистика свідчить про те, що
травматизм є основною причиною смерті людей у віці від 15 до 45 років.
На сучасному етапі розвитку набувають значної гостроти проблеми
соціально-політичної напруженості в країнах із перехідною економікою.
Причинами цього є незадовільні умови життя, праці, розрив у рівні
забезпечення життя між різними прошарками населення, низький показник
освіти і культури, зіткнення інтересів релігійного й ідеологічного характеру.
Отже, актуальність проблем безпеки життєдіяльності нині визначається
рядом причин, серед яких виокремлюють три основні:
1) порушення екологічної рівноваги природного середовища внаслідок
надмірного антропогенного навантаження на біосферу;

2)) збільшеення кільькості теехногенних аваріій і катастроф під
п
час
взаємод
дії людин
ни зі склад
дними теххнічними
и системам
ми;
3)) соціалььно-політи
ична напрруженістьь у суспілльстві.
1.1, 1.2, 11.3.
Д
Докладніш
шу інформ
мацію навведено в додатках
д
Безпека – одна з наайважливііших стор
рін практи
ичних інттересів лю
юдства з
давніх часів і до
д нашихх днів. Лю
юдина заавжди прагнула заабезпечитти свою
безпекуу. З розви
итком проомисловості це заввдання ви
имагає сп
пеціальних
х знань.
У наш час
ч пробллеми безп
пеки ще більше
б
заагострили
ися. У всььому світіі велику
увагу прриділяютть вивченн
ню такихх дисципл
лін з питан
нь безпекки:
– гуманіттарні (філлософія, культурол
к
логія, лінггвістика);
– природничі (маттематика, фізика, хімія,
х
біоллогія);
– інженеррні науки
и (опір маттеріалів, інженерн
і
на справа, електрон
ніка);
– науки про
п людин
ну (медиц
цина, психологія, ергономік
е
ка, педаго
огіка);
– науки про
п суспілльство (сооціологія,, економікка, право).

С
Структур
ра наук пр
ро безпекуу
Н
Науки
проо безпеку мають сп
пільну таа окремі частини.
ч
У свою чергу,
ч
ці
дисциплліни маю
ють певн
ні складоові. Напр
риклад, охорона праці охоплює
о
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правові та організаційні основи, виробничу санітарію, виробничу безпеку,
пожежну безпеку на виробництві; цивільний захист передбачає захист від
катастроф, стихійних лих, воєнних дій тощо; пожежна безпека, у свою чергу,
передбачає безпеку природного середовища, громадських та житлових
будівель, сільськогосподарських угідь, транспортних засобів. У певних
частинах,

звичайно,

ці

галузі

перетинаються,

збагачують

і

взаємодоповнюють одна одну.
Безпека життєдіяльності та цивільний захист (БЖД ЦЗ) – це
інтегрована навчальна дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка
вивчає загальні закономірності виникнення потенційних небезпек, їх
властивості, питання моніторингу й аналізу ризиків, основи санітарногігієнічних умов праці та методи профілактики професійних захворювань,
загрози, що призводять до надзвичайних ситуацій, характер їх проявів і дії на
людей, тварин, рослини та об’єкти економіки, способи й засоби цивільного
захисту населення і територій під час виникнення надзвичайної ситуації,
питання особистої та колективної безпеки в повсякденних умовах та під час
надзвичайних ситуацій і воєнного стану, принципи надання першої
долікарської допомоги.
Об’єктом вивчення БЖД ЦЗ є людина і людське співтовариство,
середовище, що її оточує, процес взаємодії людини з навколишнім
середовищем (тобто життєдіяльністю), небезпеки, які при цьому виникають,
методи, способи та засоби протидії небезпекам і захисту від них.
Предметом

навчальної дисципліни БЖД ЦЗ

є

законодавчі,

нормативно-правові, соціально-економічні, інженерно-технічні та санітарногігієнічні основи безпеки життєдіяльності, охорони праці й цивільного
захисту, як системи захисту особистості, суспільства і держави.
Мета

навчальної

дисципліни

«Безпека

життєдіяльності

та

цивільний захист»: набути студентом знань, умінь та компетенцій для
здійснення

професійної

діяльності

за

спеціальністю

з

обов’язковим

дотриманням вимог безпеки і стандартів з охорони праці, використанням
9

останніх досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду
безпеки, збереження життя, здоров’я і працездатності; сформувати у
студентів відповідальність за особисту й колективну безпеку в повсякденних
умовах та під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану.
Мета освітньої функції – забезпечити відповідні сучасним вимогам
знання з особистої безпеки людини і безпеки тих, хто її оточує.
Мета виховної функції – сформувати новий науковий світогляд,
активну соціальну позицію, творче мислення у процесі вирішення
виробничих та життєвих проблем.
Мета психологічної функції – сформувати психологічну готовність до
безпечної діяльності в умовах сучасного техногенного середовища і
здатності до цілеспрямованих дій і захисту в умовах виникнення небезпек.
Завдання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та
цивільний захист» у вищій школі полягає в тому, щоб студенти здобули
знання:
– законодавчих,

нормативно-правових,

нормативно-технічних

та

санітарно-гігієнічних основ з безпеки життєдіяльності, охорони праці й
цивільного захисту;
– сучасних проблем і головних завдань безпеки;
– базових (основних, засадничих) положень пожежної безпеки;
– порядку дій в умовах надзвичайних ситуацій (НС) та військового
стану;
– способів захисту від впливу небезпечних факторів, спричинених
НС;
– методів збереження життя, здоров’я і працездатності;
– методів локалізації та ліквідації НС.
Уміння:
– ідентифікувати

й

класифікувати

середовища;
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небезпеки

навколишнього

– оцінювати небезпечні та шкідливі чинники і їх вплив на здоров’я
людини;
– оцінювати ергономічні показники робочого місця;
– володіти

основними

методами

профілактики

професійних

захворювань у межах обов’язків на первинній посаді;
– надавати першу долікарську допомогу;
– оцінювати фактори, які уражають під час НС, та їх вплив на
здоров’я людини;
– обирати і використовувати засоби колективного та особистого
захисту;
– надавати допомогу й консультації з практичних питань безпеки та
захисту в НС;
– діяти під час проведення евакуаційних заходів.
Компетентність у світі небезпек та способи захисту від них є
необхідною умовою досягнення безпеки життєдіяльності як основи
безпечного і мирного існування людини на сучасному етапі розвитку
суспільства.
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