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Мета курсу (інтегральна компетентність) - сформувати поняттєво-

категорійні, теоретичні і методологічні знання з основ права, які 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), набути вміння 

і навички з огляду на їх реалізацію в повсякденному житті, а також здобути 

знання з охорони праці у конкретній галузі виробництва та виробити вміння і 

навички у сфері формування сучасної моделі охорони й безпеки праці.   

 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- навчитись ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх 

види, вивчати просторові й часові координати, величину та ймовірність їх 

прояву;  

- визначати небезпечні, шкідливі й вражаючі фактори, що викликаються 

джерелами потенційних небезпек;  

- навчитись прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та 

шкідливих факторів на організм людини,  уміти використовувати ці факторів;  

- використовувати у практичній діяльності громадсько-політичні, 

соціально-економічні, нормативно-правову базу, технічні, природоохоронні, 

медико-профілактичні й освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення 

здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому 

середовищі;  

- навчитись здійснювати ефективну професійну діяльність шляхом 

забезпечення оптимального управління охороною праці в соціальній сфері;  

- оволодіти системою знань з соціально-технічних дисциплін, які 

включають в себе законодавчі питання, виробничу санітарію, техніку безпеки, 

пожежну безпеку; 

- усвідомлення  відповідальності за особисту та колективну безпеку;  

- усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі 

всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях; 

- здатність набувати знання, вміння і навички 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.  

-  здатність до саморегуляції та здорового способу життя.  



Програмні результати навчання:  

- здатність використовувати базові знання фундаментальних наук в обсязі, 

необхідному для здійснення професійної діяльності; володіти та 

використовувати знання з теорії та практики; 

- здатність поділяти соціальну відповідальність за діяльність організації; 

- вміти в повсякденному житті, використовуючи знання з охорони праці у 

конкретній галузі виробництва, формувати сучасні моделі охорони й безпеки 

праці;   

- знати теоретичні основи безпеки життєдіяльності (основні поняття, 

визначення, терміни БЖД; джерела небезпек та їх класифікація; методи 

визначення ризику), вміти формувати навички з огляду на їх реалізацію в 

повсякденному житті, а також знання з охорони праці у конкретній галузі 

виробництва; 

- вміти і мати навички у сфері формування сучасної моделі охорони й 

безпеки праці;  оволодіння системою знань з соціально-технічних дисциплін, 

які включають в себе законодавчі питання, виробничу санітарію, техніку 

безпеки, пожежну безпеку;  

- вміти працювати з нормативною і технічною літературою, з довідниками, 

для отримання практичних навичок з класифікації, ідентифікації небезпек, 

прогнозування їх наслідків, планування заходів з попередження реалізації 

потенційно існуючих небезпек.  

 

Короткий зміст курсу. 

Правові та організаційні основи безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

Законодавча та нормативна база України про безпеку життєдіяльності та 

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. Управління, нагляд і громадський 

контроль за охороною праці в Україні. 


