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Що це за курс? 

Під різними назвами подібні 

курси викладаються у 

більшості закордонних 

університетів низці зарубіжних 

університетів, зокрема в  

 Університеті Джоржа 

Вашингтона (США), 

 Кембріджі, 

 Оксфорді 

 Сорбонні 
 



 

Для чого Вам цей курс? 

Для 

повсякденного 

життя 

Для моєї сім’ї та рідних Для бізнесу 

Для відпочинку 



Ви дізнаєтесь:  

 

Про що курс? 

Захоплюючі історії про походження слів безпека та 

небезпека у різних мовах та культурах.   



Ви дізнаєтесь про 

природні небезпеки 

 

Про що курс? 
Ви навчитесь захищатися від 

небезпечних природних  явищ   



Ви навчитесь: забезпечувати власну безпеку під час 

спортивних змагань, масових заходів та заворушень.   

   

 

Про що курс? 



Ви навчитесь: протидіяти злочинцям та знаходити 

оптимальній вихід у ситуаціях кримінального характеру.   

   

 

Про що курс? 



Ви зумієте:  

Про що курс? 

Захиститись від пограбування та крадіжок. 

 



Під час занять з соціальної безпеки ми обговоримо найбільш 

складні та проблемні ситуації нашого життя та спільно 

знайдемо як їх не допустити та як вирішити.  

Про що курс? 



Ви навчитесь запобігати та протидіяти агресії  

Про що курс? 

В сім’ї 

Суіцид 

Нацизм 

Расизм 



Ви дізнаєтесь про радіаційну небезпеку, наслідки 

Чорнобильської аварії  та навчитесь визначати та 

захищатись від радіації.  

Про що курс? 



Ви дізнаєтесь як запобігти аваріям та катастрофам, 

навчитесь  захищатися у цих ситуаціях.  

Про що курс? 



Ви дізнаєтесь як запобігти пожежі та як вижити на пожежі. 

Про що курс? 



Ви познайомитеся з основами «Корпоративної безпеки»  

 

Про що курс? 



Ви навчитесь забезпечувати безпеку під час спортивних 

заходів. 

Про що курс? 



Яку літературу викоритаємо під час навчання? 
 Найновіші підручники в електронному вигляді. 

 Автроські підручники «Безпека життєдіяльності» 

 Періодичні видання, зокрема журнал «Безпека 

життєдіяльності» та інші. 

 Електронні ресурси 

 



Інтерактивні та проблемні лекції. 

 

Як відбуваються заняття? 

Цікаві практичні заняття проводяться у вигляді дискусій,  із 

застосуванням «кейс-стаді» (Case method) та у формі роботи у 

малих групах та ділової гри. 

Із застосуванням сучасних 

технічних засобів. 



Безпеку рідних 

та близьких                              

 

Що курс забезпечить у майбутньому!  

Особисту 

безпеку вдома 

та на роботі  

Стабільність 

Кар’єра 

Достаток 

Щаслива сім’я 

Щасливий я та 

Щаслива я  



Приєднуйся до нашої креативної команди! 
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