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Викладач:  

 

Анотація.  

 

Мета курсу (інтегральна компетентність) - сформувати поняттєво-

категорійні, теоретичні і методологічні знання, необхідні для використання в 

подальшому для вирішення питань з охорони праці, захисту навколишнього 

середовища, цивільного захисту та інших конкретних небезпек і способів 

захисту від них;  здобути глибокі теоретичні знання з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності (основні поняття, визначення, терміни БЖД; джерела небезпек 

та їх класифікація; методи визначення ризику), формування умінь і навичок з 

огляду на їх реалізацію в повсякденному житті, а також знань з охорони праці у 

конкретній галузі виробництва та виробітки вміння і навичок у сфері 

формування сучасної моделі охорони й безпеки праці.   

 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- знати сутність та принципи права і законодавства з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, актуальні питання провідних галузей українського 

законодавства та правових відносин; 

- розуміння процесів реформ органів держави і правої системи, здатних 

забезпечити соціальну безпеку і стабільність суспільства; 

- розуміти  сутність та зміст юридичних властивостей Конституції України; 

- знати компетенцію і повноваження системи органів державної влади, а 

саме: Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України; 

- розуміти процес формування знань у здобувачів вищої освіти, які 

направлені на покращення умов праці, зниження травматизму;  

- розуміти процес підвищення продуктивності праці;  

- знати методи виявлення, аналізу, прогнозування та попередження 

нещасних випадків та профзахворювань; 

 - розуміти  розробку та виконання правових, соціально-економічних, 

санітарно-гігієнічних, технічних та організаційних заходів охорони праці та 

БЖД;  

- знати фактори і умови виробничого середовища, що впливають на 

трудову діяльність людини;  

- знати методи аналізу основних причин професійних захворювань і 

виробничого травматизму;  

- знати особливості обов'язкового державного соціального страхування, 

пов'язаного з охороною праці;  

- знати формування безпеки і попередження небезпеки шляхом вивчення 

загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей, наслідків 

їхнього впливу на організм людини, основ захисту здоров’я і життя людини і 

середовища її проживання від небезпек.  



 

Програмні результати навчання:  

- вміти реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства; 

- вміти застосовувати методи вивчення різних видів небезпек;  

- знати фактори життя і праці людини, умови праці як соціально-

економічна категорія;  

- знати санітарні умови праці, гранично допустима концентрація 

шкідливих речовин, небезпека праці, фактори ризику на виробництві; 

 - вміти визначати ступені ризику, наслідки впливу небезпечних і 

шкідливих факторів на здоров’я людини;  

- вміти визначати мікроклімат службових і виробничих приміщень, 

негативні екологічні явища і процеси впливу на життєдіяльність людини, 

методи і засоби захисту людини від негативного впливу навколишнього 

середовища;  

- вміти визначати і оцінювати фактори життєвої і трудової діяльності 

людини у різних умовах; умови праці, класифікувати чинники, що впливають 

на формування умов праці; 

 - вміти користуватися нормативно-правовою документацією з питань 

охорони праці, знати свої права та обов'язки у сфері правового забезпечення 

охорони праці та БЖД;  

- вміти  грамотно діяти в складних умовах і надзвичайних ситуаціях; 

- вміти аналізувати основні причини професійних захворювань і 

виробничого травматизму;  

- вміти формувати безпеку і попередження небезпеки шляхом вивчення 

загальних закономірностей виникнення небезпек, їхніх властивостей, наслідків 

їхнього впливу на організм людини, основ захисту здоров’я і життя людини і 

середовища її проживання від небезпек.  
 

Короткий зміст курсу. 

Правові та організаційні основи охорони праці. Законодавча та нормативна 

база України про охорону праці. Державне управління охороною праці та 

організація охорони праці. Основи гігієни, фізіології праці та виробничої 

санітарії. Охорона навколишнього середовища. Основи техніки безпеки. 

Пожежна безпека.  

Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія 

небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек. Психологічна діяльність людини 

та її роль у забезпеченні безпеки. Медико-біологічні та соціальні проблеми 

здоров’я. Безпека харчування. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії 

на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. Техногенні небезпеки та їхні 

наслідки. Соціально-політичні небезпеки. Правові та організаційні основи 

охорони праці. Управління, нагляд і громадський контроль за охороною праці в 

Україні.  


