
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 
 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття здобувачем вищої освіти 

компетенцій, знань, умінь і навичок 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, забезпечення оптимального управління 

охороною праці на підприємствах, а також формування у студентів відповідальності за 

особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання 

в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. 

Основні завдання навчальної дисципліни: 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; ефективно вирішувати завдання професійної діяльності 

з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, 

здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності. 

Компетентності:
*
 

загальні:  

ЗК 1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності 

і 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. 

ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

фахові (спеціальні) 

Програмні результати навчання: 
ПРН 9. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати 

рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень. 

ПРН 12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним. 

ПРН 15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних 

принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та цінностей громадського 

суспільства з дотриманням прав і свобод особистості. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія 

небезпек.  Ризик, як кількісна оцінка небезпек.   

Тема 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, 

об’єкти економіки. 

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-

небезпечних об’єктах. 



Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та 

психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у НС. 

Тема 5. Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. 

Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-

функціональна структура захисту населення та АТО у НС. 

Тема 7. Загальні питання охорони праці. Правові та організаційні основи 

охорони праці. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський 

контроль за охороною праці. 

Тема 8. Організація охорони праці на підприємстві. 

Тема 9. Навчання з питань охорони праці. 

Тема 10. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 

Тема 11. Основи фізіології та гігієни праці. 

Тема 12. Основи виробничої безпеки. 

Тема 13. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 90 год 

Кількість кредитів 3,0 

Форма семестрового контролю екзамен 
 


