
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці 

 
 Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: надання сучасних теоретичних знань, 

умінь і навичок, необхідних майбутнім фахівцям для ефективного вирішення питань 

безпеки життєдіяльності та охорони праці  у сфері їх професійної діяльності, формування 

у здобувачів вищої освіти відповідальності за особисту та колективну безпеку і 

усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі заходів 

гарантування безпеки праці на робочих місцях та безпеки життєдіяльності у надзвичайних 

ситуаціях. 

Основні завдання навчальної дисципліни: набуття здобувачами вищої освіти 

знань, умінь, навичок та здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання 

професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантування 

збереження життя, здоров’я та працездатності персоналу об’єктів господарювання в 

умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій, формування мотивації щодо посилення 

особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування 

об'єктів господарювання. 

Компетентності: 

загальні: 

ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

ЗК15. 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, вести здоровий спосіб життя. 

Програмні результати навчання 

ПРН19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності 

співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища. 

ПРН22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

 Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності. Таксономія 

небезпек. Ризик як оцінка небезпек 

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

об’єкти господарювання. 

Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки 

Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їх види та характеристики. Соціальні та 

психологічні чинники ризику.  Основи здорового способу життя. Поведінкові реакції 

населення у НС. 

Тема 5. Застосування ризик-орієнтовного підходу для побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей виникнення та розвитку надзвичайних ситуацій. 

Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-

функціональна структура захисту населення та адміністративно-територіальних об’єктів у 

надзвичайних ситуаціях. Управління силами та засобами об’єктів господарювання під час 

надзвичайних ситуацій. 

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

праці.  

Тема 8. Організація охорони праці на підприємстві. Навчання з питань охорони 

праці. 

Тема 9. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 



Тема 10. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.. 

Тема 11. Основи виробничої безпеки. 

Тема 12. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 90 год. 

Кількість кредитів 3 

Форма семестрового контролю екзамен 

 
 

 

 

 

 


