
АНОТАЦІЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА 

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» 
для здобувачів вищої освіти першого рівня «Бакалавр» зі 

спеціальності 101 «Екологія» 
 

Цикл професійної та практичної підготовки. 
Загальна кількість годин та кредитів становить 90 годин 3 кредити ЄКСТ. 
Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 
Програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи 

охорони праці» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 
здобувачів вищої освіти першого рівня «Бакалавр» зі спеціальності  101 
«Екологія». 

Мета навчальної дисципліни: набуття студентом 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, а також формування у студентів відповідальності за 
особисту та колективну безпеку; надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) 
для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення 
оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах 
господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), 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. 

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;  набуття студентами знань, 
умінь і здатностей (компетенцій) 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. 

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. Управління силами та засобами ОГ під час НС. 
Тема 8. Загальні питання охорони праці. Правові та організаційні основи 
охорони праці. Державне управління охороною праці, державний нагляд 
і громадський контроль за охороною праці. 
Тема 9. Організація охорони праці на підприємстві. 
Тема 10. Навчання з питань охорони праці. 
Тема 11. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 
Тема 12. Основи фізіології та гігієни праці. 
Тема 13. Основи виробничої безпеки. 
Тема 14. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах. 

 У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 
сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
- знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 
діяльності; 
-  навички використання інформаційних і комунікаційних технологій; 
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 
- здатність приймати обґрунтовані рішення; 
- здатність працювати в команді; 
- навики здійснення безпечної діяльності; 
- прагнення до збереження навколишнього середовища. 
Спеціальні предметі компетенції: 
- знання сучасних проблем і головних завдань безпеки життєдіяльності та 
вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання завдань 
професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які 
можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих 
наслідків на об’єктах господарювання; 
- здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення 
техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи та 
методи захисту людини і природного середовища від небезпек;  
- обґрунтування вибору безпечних режимів, параметрів, виробничих 
процесів (в галузі діяльності); 
- обґрунтування та методичне забезпечення проведення навчання серед 
працівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій за 
надзвичайних ситуацій;  



- вміння надати допомогу та консультації працівникам та населенню з 
практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних 
ситуаціях;  
Результати навчання: 
- здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області 
забезпечення безпеки; 

-  знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної 
життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у 
повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки;  

- проведення заходів з профілактики виробничого травматизму та 
професійної захворюваності;  

- здатність до організації діяльності у складі первинного виробничого 
колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;  

- знати методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці серед працівників організації (підрозділу). 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 
«Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» є лекції, лабораторні заняття 
та самостійна робота здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – залік. 
 
 


