
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» 

 

Мета: опанування здобувачами вищої освіти теоретичних засад, практичних навичок 

та компетенцій щодо створення безпечних умов життя і діяльності, переважно, у 

повсякденній та певних сегментах виробничої сфери, осягнення принципів гармонійного 

розвитку особистості, сталого розвитку суспільства, формування у майбутнього фахівця 

цілісної системи знань та вмінь, необхідних для прийняття обґрунтованих рішень у сфері 

безпеки людини на рівні людини, сім'ї, суспільства, підприємства, галузі, регіону, країни та 

світу загалом; надання знань, умінь, здатностей для здійснення ефективної професійної 

діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах 

(об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у 

здобувачів вищої освіти відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення 

необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки 

праці на робочих місцях. 

Завдання: опанування системи знань і умінь щодо вирішення проблемних ситуацій, 

пов'язаних із виявленням небезпек, їх нищівних факторів та негативних наслідків впливу, 

формування у здобувачів вищої освіти мотивації у компетентності, зокрема професійній, 

щодо забезпечення прийнятного рівня безпеки і захисту себе та найближчого оточення, 

соціальної групи, персоналу об'єкта, матеріальних та культурних цінностей; ефективного 

вирішування завдань професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони 

праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних 

сферах професійної діяльності 

Предмет дисципліни: є аналіз негативного впливу різного роду небезпек на життя та 

здоров'я людини, а також методів, засобів і заходів захисту від них;  правові та організаційні 

питання основ охорони праці, основи виробничої санітарії та гігієни праці, основи безпеки 

виробничих процесів, пожежна безпека.  

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

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

небезпек.  

Тема 2. Природні небезпеки. 

 Тема 3. Техногенні небезпеки. 

Тема 4. Соціально-політичні небезпеки. Соціальні та психологічні фактори ризику. 

Поведінкові реакції населення у НС. Культура здоров’я. 

 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. Навчання з питань охорони праці. 

Тема 9. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 

Тема 10. Основи фізіології та гігієни праці. 

Тема 10.1. Повітря робочої зони. 

Тема 10.2.  Освітлення виробничих приміщень. 

Тема 11. Основи виробничої безпеки:  

Тема 11.1. Вимоги безпеки під час користування офісною технікою. 

 Тема 11.2.  Електробезпека. 

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

 

 


