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Силабус навчальної дисципліни 

«БЕЗПЕКА ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Спеціальність: 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

Галузь знань: 19 «Архітектура та будівництво» 

 

Рівень вищої освіти Другий (Магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3/90 

Мова викладання українська 

 Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Вивчення концепції та управління охороною праці в державі та 

Збройних Силах України; порядків допуску військовослужбовців до 

самостійного виконання робіт та проведення розслідування і облік 

нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних 

Силах України; організація пожежної безпеки військової діяльності;  

організації та дотримання безпечних умов застосування, технічного 

обслуговування, зберігання та ремонту ОВТ; навчання курсантів 

загальній системи безпеки військової діяльності в Збройних Силах 

України. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є забезпечення сучасним вимогам 

знань та вмінь курсантів щодо організації та проведення 

профілактичних заходів по попередженню та зниженню негативної 

дії небезпек у сфері військової діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Аналізувати фактори негативного впливу на психіку 

військовослужбовця під час виконання завдань за призначенням, 

застосовувати шляхи та способи їх нейтралізації, володіти формами 

та способами надання психологічної допомоги (самодопомоги) під 

час виконання бойових (навчально-бойових) завдань. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність визначати фактори негативного впливу на психіку 

військовослужбовця під час виконання завдань за призначенням та 

визначати шляхи протидії. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

- Основні відомості в галузі безпеки військової діяльності; 

- Організаційні та правові основи безпеки військової діяльності; 

- Заходи безпеки в повсякденній діяльності військ; 

- Заходи безпеки під час експлуатації, обслуговування та ремонту 

озброєння, військової техніки; 

- Безпека особового складу під час завантаження техніки на 

військовий транспорт, а також слідування маршем; 

- Безпека життєдіяльності особового складу під час несення вартової 

та внутрішньої служби; 

- Організація протипожежного захисту у військовій частині; 

- Екологія військової діяльності; 

- Профілактика та захист особового складу від небезпек військової 

діяльності; 

- Надання першої допомоги потерпілим. 



 

 

фото 

Види занять: лекційні, групові, практичні 

Методи навчання: усне викладення матеріалу, тестування, практичні 

завдання 

Форми навчання: денна 

Пререквізити Для фахівців всіх спеціальностей «Фізичне виховання та спеціальна 

фізична підготовка» 

Пореквізити Подальші фахові дисципліни з кожної спеціальності згідно до 

Навчального плану. Наприклад: «Забезпечення військ пальним», 

«Військові аеродроми» та інші. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Бібліотека КВП НАУ: 

1. Гавриш В.П. Безпека військової діяльності: Навчальний посібник/ 

За ред. М.Ф. Пічугіна. – Житомир: ЖВІРЕ, 2007.- 248 с. 

2. Є.П.Желібо, Н.М.Заверуха, В.В.Зацарний. Безпека життєдіяльності: 

Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – 

К. 2002. 

3. Безпека військової діяльності: навчальний посібник / Уклад.: 

генерал – майор А.М. Сиротенко, І.В. Баркатов,  А.О. Касєєв, О.М. 

Бриксін, Ю.В. Цепляєв. – Харків: ХІТВ, 2007. – 112 с . 

4. Заходи безпеки та життєдіяльності у військових підрозділах : 

підручник / В. М. Петренко, М. М. Ляпа, П. Є. Трофименко та ін. – 

Суми : Сумський державний університет, 2018. – 412 с. 

5. Охорона праці та безпека військової діяльності : навчальний 

посібник / О. П. Северин, В. М. Богомаз, М. В. Боренко, В. Г. Лоза, І. 

Є. Крамар, О. І. Шаптала; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. 

акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – 208 с. 

6. Закон України "Про охорону здоров'я" від 19.11.1992. 

7. Закон України ”Про охорону навколишнього природного 

середовища“ від 25.06.1991. 

8. Закон України ”Про охорону праці“ від 14.10.1992. 

9. Інформаційний бюлетень ГШ ЗС України №32. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Локація: аудиторії КВП НАУ, мультимедійні засоби, платформа 

Classroom. 

Матеріально-технічне забезпечення:  
1. Підручники;  

2. Конспект лекцій;  

3. Тестові завдання. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

залік, тестування 

 

Кафедра військової підготовки 

Факультет - 

Викладач(і) ЦЕЛІЩЕВ ІГОР ОЛЕГОВИЧ 

Посада: старший викладач 

Вчене звання: - 

Науковий ступінь: - 

Профайл викладача: - 

Тел.: +380444514874; +380442460994 (6219) 

E-mail: ihor.tselishev@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: КВП НАУ 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Курс розроблено відповідно до вимог підготовки військових фахівців 

тактичного рівня з використанням передових знань та технологій 

навчання 

Лінк на дисципліну Платформа Classroom 

 


