
Дисципліна «Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності» 
 

Мета: надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення 

ефективної професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику ви-

никнення техногенних аварій та природних небезпек, які можуть спричинити 

надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах гос-

подарювання,  також забезпечення оптимального управління охороною праці 

на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої 

діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колектив-

ну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному 

обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. 

Завдання полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (ком-

петенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з 

обов’язковим урахуванням вимог екологічної, особистої та колективної безпе-

ки, охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездат-

ності працівників у різних сферах професійної діяльності та захисту населення 

в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування  мотивації щодо поси-

лення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки 

функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в ме-

жах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. 

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після за-

своєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчан-

ня: 

знання: 

  з культури безпеки і ризик-орієнтоване мислення, при якому питання без-

пеки, захисту і збереження навколишнього середовища розглядаються як  най-

важливіші пріоритети в житті та діяльності; 

 сучасних проблем і головних завдань екології, безпеки життєдіяльності та 

охорони праці, вміння визначити коло своїх обов’язків з питань виконання за-

вдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення небезпек, які 

можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих нас-

лідків на об’єктах господарювання; 

 організаційно-правових заходів забезпечення безпечної життєдіяльності та 

вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з еко-

логічної, колективної та особистої безпеки; 

 соціально-економічних, правових і організаційних основ охорони праці; 

 основ гігієни праці і виробничої санітарії; 

 основ виробничої і пожежної безпеки. 

уміння: 

в виробничо-технологічній діяльності: 

 оцінити середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колек-



тиву, суспільства, провести моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати 

головні підходи та засоби збереження життя, здоров’я та захисту працівників в 

умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних ситуацій; 

 забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в попередженні 

виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків; 

 здатність приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень. 

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють: 

виробничо-технологічна діяльність: 

 здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення еко-

логічної та техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, сис-

теми та методи захисту людини і природного середовища від небезпек; 

 вміння оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах 

надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її підвищення; 

 вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті 

з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації 

їхніх наслідків;  

організаційно-управлінська діяльність: 

 здатність орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області 

забезпечення безпеки; 

 оцінювати технологічні процеси та обладнання на відповідність вимогам 

безпеки; 

 обґрунтовувати вибір оптимальних умов і режимів праці в галузі діяльності 

на основі сучасних досягнень в сфері охорони праці; 

 виконувати виробничо-технологічні функцій із обов’язковим додержанням і 

забезпеченням усіх вимог гігієни і безпеки праці; 

в організаційно-управлінській діяльності: 

 оцінювати виробниче середовище на відповідність санітарно-гігієнічним 

вимогам; 

 володіти базовими організаційними методами збереження життя, здоров’я 

та працездатності виробничого персоналу, профілактики виробничого травма-

тизму та професійної захворюваності на робочому місці, у виробничому коле-

ктиві в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків на первин-

ної посаді; 

 здійснювати організаційну діяльність у  первинному трудовому колективі 

(підрозділі) з обов’язковим додержанням і виконанням вимог охорони праці; 

 проводити інструктажі з охорони праці на робочих місцях; 

в проектно-конструкторській діяльності: 

 забезпечувати максимальний рівень безпеки і гігієнічних характеристик те-



хнологічних процесів і обладнання на стадії їх створення (проектування) у 

межах своєї компетенції. 

 вміння ідентифікувати небезпечні чинники природного та техногенного 

середовищ і віднайти шляхи відвернення їхньої уражальної дії використовую-

чи імовірнісні структурно-логічні моделі; 

 вміння оцінити безпеку технологічних процесів і обладнання та обґрунту-

вати заходи щодо її підвищення; 

 вміння обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпе-

чної експлуатації технологічного обладнання та попередження виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

педагогічно-консультативна діяльність: 

 обґрунтування та методичне забезпечення проведення навчання серед пра-

цівників та населення з питань безпеки життєдіяльності та дій за надзвичайних 

ситуацій; 

 вміння надати допомогу та консультації працівникам та населенню з прак-

тичних питань безпеки життєдіяльності та захисту у надзвичайних ситуаціях;  

контрольно-консультативна діяльність: 

 оцінювати стан готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виник-

нення НС за встановленими критеріями і показниками та надавати консульта-

ції працівникам організації (підрозділу)щодо підвищення його рівня;  

 здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати 

характер взаємодії організму людини з небезпеками середовища існування з 

урахуванням специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, енерге-

тичного впливу та комбінованої дії уражальних факторів; 

досвід: 

 оцінки відповідності умов праці вимогам чинних нормативно-правових ак-

тів з охорони праці на робочих місцях; 

 аналізу пожежної небезпеки об’єктів і вибору первинних засобів пожежога-

сіння. 

  



Практична та теоретична складова вивчення дисципліни  

«Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності» 
№ 

з/п Загальна, теоретична складова Практична складова 

1 Тема 1. Екологія як загальна біологічна 

та гуманітарна наука на межі XX-XXI 

століть. 

Екологія як наука – повноправний 

компонент природничої та гуманітар-

ної підготовки особистості. 

2 Тема 2. Біосфера. Екосистеми як осно-

вні одиниці біосфери. Екосистеми сві-

ту та України. Основні світові екологі-

чні проблеми сучасності. 

3 Тема 3. Категорійно-понятійний апа-

рат з безпеки життєдіяльності, таксо-

номія небезпек. 

Застосування ризик-орієнтова-ного 

підходу для побудови ймовірнісно-

логічних моделей виникнення і розви-

тку надзвичайних ситуацій. 4 Тема 4. Ризик як кількісна оцінка небе-

зпек. Методологічні підходи до визна-

чення ризику. Соціально-політичні 

небезпеки. 
Дослідження біоритмічного циклу лю-

дини. 

5 Тема 5. Природні загрози, характер їх 

проявів та дії на людей, тварин, росли-

ни, об’єкти економіки. 

Природні загрози, характер їхніх про-

явів і дії на людей, тварин, рослини, 

об'єкти економіки 

Безпека харчування. Складання раціо-

нального режиму харчування. 

6 Тема 6. Техногенні небезпеки та їхні 

наслідки. Типологія аварій на потен-

ційно-небезпечних об’єктах. 

Дослідження психологічної надійності 

людини у надзвичайних ситуаціях 

7 Тема 7. Менеджмент безпеки, правове 

забезпечення та організаційно-функці-

ональна структура захисту населення 

та адміністративно-територіальних 

одиниць у надзвичайній ситуації. 

Управління силами та засобами об'єкта 

господарювання під час надзвичайних 

ситуацій. 

 

8 Тема 8. Основи законодавства з охоро-

ни праці. Правові та організаційні ос-

нови охорони праці. 

Аналіз рівня виробничого травматизму 

на підприємстві. Розрахунок відшко-

дування збитку потерпілому у резуль-

таті виробничої травми. 

9 Тема 9. Шкідливі та небезпечні вироб-

ничі фактори. Класифікація та санітар-

но-гігієнічні вимоги до виробничої 

зони. Метеорологічні умови праці та їх 

роль у життєдіяльності людини. Вен-

тиляція – як технічний засіб нормалі-

зації повітря робочої зони. 

Дослідження та оцінка впливу 

параметрів мікроклімату на організм 

працівників. 

10 Тема 10. Освітлення виробничих при-

міщень. Методи нормування. 

Дослідження та оцінка виробничого 

освітлення. 



11 Тема 11. Віброакустичні фактори про-

мислового середовища. 

Оцінка шуму та вібрації на виробницт-

ві 

12 Тема 12. Електромагнітні випроміню-

вання та радіаційна безпека. Електро-

безпека. Вплив електричного струму 

на людину. 

Дослідження та оцінка стану електро-

безпеки на робочих місцях 

13 Тема 13. Основи пожежної профілак-

тики на виробничих об’єктах. 

Дослідження категорування примі-

щень за вибухопожежною та пожеж-

ною небезпекою та вибір первинних 

засобів пожежогасіння 

14 Тема 14. Аналіз та профілактика виро-

бничого травматизму. Надання доме-

дичної допомоги постраждалим. 

Методика надання домедичної допо-

моги 

 


