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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Людина та її здоров’я – найбільша цінність держави, яка докладає великих
зусиль, створюючи умови безпечної життєдіяльності людини як у середовищі
мешкання, так і в середовищі праці. Одним із ключових завдань державної
політики України на найближчу перспективу, визначено зниження рівня
техногенно-екологічних

ризиків

та

захист

населення

і

територій

від

надзвичайних ситуацій. Законодавчою базою для реалізації цих завдань є низка
нових законів, що стосуються захисту населення від надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру, прийнятих Верховною Радою Україні.
Статистика свідчить про те, що рівень смертності, травматизму, аварій і
катастроф в Україні набагато перевищує аналогічні показники розвинутих
країн. За темпами вимирання людей Україна входить в першу десятку країн
світу, а дитяча смертність в ній найвища в Європі.
“Безпека життєдіяльності та основи охорони праці” узагальнює дані
відповідної науково-практичної діяльності, формує поняттєво-категорійний,
теоретичний і методологічний апарат, необхідний для вивчення у подальшому
охорони праці, захисту навколишнього середовища, цивільного захисту та
інших дисциплін, які вивчають конкретні небезпеки і способи захисту від них.
Мета вивчення дисципліни: забезпечити відповідні сучасним вимогам
знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек,
надзвичайних ситуацій, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров'я
людини та сформувати необхідні в майбутній практичній діяльності спеціаліста
уміння і навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей та
навколишнього середовища.
Завданням навчальної дисципліни є:
 вивчення ідентифікації потенційної небезпеки;
 визначення небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів, що
породжуються джерелами цих небезпек;
 прогнозування можливості і наслідків впливу небезпечних та шкідливих
факторів на організм людини;

 використання

нормативно-правової

бази

захисту

особистості

та

навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення,
захисту у надзвичайних ситуаціях тощо;
 вивчення правових та організаційних основи охорони праці;
 визначення основних завдань системи управління охороною праці на
підприємстві;
 вивчення порядку розслідувань та обліку професійних захворювань;
 визначення фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.
При вивченні курсу “Безпека життєдіяльності та основи охорони праці”
передбачається широке використання аналізу конкретних ситуацій, тестів,
виконання практичних завдань, тобто сучасних тренінгових методів навчання.
Вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності та основи охорони праці”
передбачає тісні зв’язки з іншими навчальними курсами: “Цивільний захист”,
“Основи охорони праці”, “Охорона праці в галузі”, “Основи екології” тощо.
Контроль знань проводиться у формі заліку, який полягає в оцінці
засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів його роботи
на практичних заняттях і виставляється під час співбесіди з урахуванням
результатів складання рубіжних атестацій у студентів заочної форми навчання.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ”
№

Назва змістового модуля і теми
Змістовий модуль 1. Система безпеки життєдіяльності
1 Основні поняття та сучасні проблеми життєдіяльності людини
2 Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки
3 Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку надзвичайних
ситуацій
4 Засоби захисту населення, матеріальних цінностей і територій від
надзвичайних ситуацій
5 Безпека в побуті і здоровий спосіб життя
Змістовий модуль 2. Основи охорони праці
6 Правові та організаційні основи охорони праці
7 Фізіологія та психологія праці
8 Основи виробничої санітарії та гігієни праці
9 Ергономічні та естетичні основи безпеки праці
10 Надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків
Разом годин: 60

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ»
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Система безпеки життєдіяльності
Тема 1. Основні поняття та сучасні проблеми життєдіяльності людини
Модель життєдіяльності людини. Головні визначення: безпека, загроза,
небезпека, надзвичайна ситуація, ризик. Безпека людини, суспільства,
національна безпека. Культура безпеки як елемент загальної культури, що
реалізує

захисну

функцію

людства.

Методологічні

основи

безпеки

життєдіяльності. Системний підхід у безпеці життєдіяльності. Соціальнополітична напруженість. Безпека праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.
Охорона навколишнього природного середовища. Охорона здоров’я населення.
Санітарно-епідеміологічна безпека. Пожежна безпека. Транспортна безпека.
Біологічна безпека. Радіаційна безпека.
Література: [1- 6, 7, 9, 11, 24,27-29, 36, 39, 42,49, 51, 53]
Тема 2. Небезпека. Ризик як оцінка небезпеки
Небезпека, її основні поняття та класифікація. Шкідливі виробничі
фактори. Класифікація небезпек. Ризик, методи управління ризиком. Загальний
аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, які охоплюють людину
(керівник, оператор, персонал, населення), об’єкти техносфери та природне
середовище. Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного
ризику. Розподіл підприємств, установ та організацій за ступенем ризику їхньої
господарської діяльності. Головні етапи якісного та кількісного аналізу та
оцінки ризику. Методичні підходи до визначення ризику. Статистичний метод.
Метод аналогій. Експертні методи оцінювання ризиків. Розробка ризикстратегії з метою зниження вірогідності реалізації ризику і мінімізації
можливих негативних наслідків.
Література: [27-29, 36, 39, 42,49, 51, 53]

Тема 3. Моніторинг та сценарний аналіз виникнення і розвитку
надзвичайних ситуацій

НС, причини виникнення та складові системи їх моніторингу. Галузевий
моніторинг за станом безпеки у відповідній сфері відповідальності центральних
органів виконавчої влади. Найменування та визначення основних показників
джерел природних НС та номенклатура, позначення, розмірність і порядок
визначення параметрів уражальних чинників джерел техногенних НС, які
контролюються і підлягають прогнозуванню. Територіальний моніторинг за
об’єктами, ресурсами, процесами і системами захисту та ліквідації НС, стану
впровадження превентивних заходів щодо зменшення їхніх масштабів. Мережа
спостереження і лабораторного контролю. Урядова інформаційно-аналітична
система

з

НС,

моніторингової
паспортизації

збирання,
інформації.

об’єктів

оброблення,
Методичні

господарювання

передавання
положення
щодо

та

збереження

ідентифікації

визначення

та

потенційної

небезпеки.. Виявлення небезпечних речовин та критичних умов їх прояву.
Література: [10, 12, 13,16, 22, 25, 30-32,35, 40, 41, 45-47, 54, 55]

Тема 4. Засоби захисту населення, матеріальних цінностей і територій
від надзвичайних ситуацій
Основні принципи захисту населення у НС. Способи захисту населення у
НС. Захисні споруди ЦО, їх визначення та характеристика. Вимоги до захисних
споруд. Класифікація засобів індивідуального захисту (ЗІЗ). Медичні засоби
захисту. Планування і призначення приміщень сховища. Режим повітря
забезпечення сховищ. Евакуація населення із небезпечних місць у безпечні
райони. Охорона матеріальних цінностей і громадського порядку.
Література: [10, 12, 13,16, 22, 25, 30-32,35, 40, 41, 45-47, 57,58]

Тема 5. Безпека в побуті і здоровий спосіб життя

Небезпека в побутових умовах. Гігієна харчування. Згубні звички як
фактор ризику. Біологічна небезпека. Найпоширеніші інфекційні захворювання.
Алергічні реакції, алергічні захворювання. Демографічна ситуація в Україні.
Література: [5, 6, 26-29, 42, 53, 59,60]
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Основи охорони праці
Тема 6. Правові та організаційні основи охорони праці
Законодавство України про охорону праці. Закон України “Про охорону
праці”. Кодекс законів “Про працю”. Колективний договір. Державні галузеві й
міжгалузеві нормативні акти з охорони праці. Принципи державної політики з
охорони праці. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція.
Система

управління

охороною

праці.

Органи

нагляду

і

контролю.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. Навчання,
інструктажі та перевірка знань працівників з питань охорони праці. Планування
і фінансування заходів з охорони праці. Організація роботи з охорони праці на
підприємствах, в організаціях і навчальних закладах. Служба охорони праці
підприємства. Аналіз і оцінка стану охорони праці на підприємстві. Методи
управління охороною праці на підприємстві. Соціальне страхування від
нещасних випадків. Пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці.
Література: [1,4,8,14, 24, 26, 33, 34, 37]
Тема 7. Фізіологія та психологія праці
Фізична

діяльність

людини:

статична

робота,

динамічна

робота.

Психологія праці. Психологічний аспект праці. Розумова діяльність людини.
Працездатність людини. Доробочий стан або фаза мобілізації. Стадія
зростаючої працездатності. Фаза стійкої працездатності, або стійкого стану.
Фаза розвитку втоми. Фактори, що сприяють травмуванню людини. Освітній
відбір. Соціальний відбір. Психофізіологічний відбір. Фактори небезпек, що
впливають на ефективність трудової діяльності: критичні стани людини;
причини

виникнення

психогенних

транквілізатори, алкоголь та наркотики).

змін

настрою

(легкі

стимулятори;

Література: [26, 33, 34, 37]
Тема 8. Основи виробничої санітарії та гігієни праці
Визначення і класифікація виробничих шкідливостей. Мікроклімат виробничих
приміщень. Вплив мікроклімату на організм людини. Запиленість повітря. Освітлення
виробничих приміщень. Шум, вібрації, електромагнітні поля, випромінювання та їх вплив на
здоров’я людини. Техніко-економічна оцінка впливу шкідливих факторів на ефективність
праці робітників. Методи захисту людини від негативного впливу шкідливих факторів.

Література: [26, 33, 34, 37, 58]
Тема 9. Ергономічні та естетичні основи безпеки праці.
Основні положення ергономіки. Основні завдання ергономіки: вивчення
умов праці; виявлення конструктивних недоліків виробничого обладнання;
оцінка

організації

робочих

місць.

Методи

ергономічних

досліджень.

Ергономічні вимоги та оцінка організації робочих місць. Вплив кольору та
естетики виробничого середовища на продуктивність праці. Аналіз функцій
людини у системі “людина- машина-середовище”. Допустимі розміри пультів
керування, панелей приладів. Розміри оптимальних зон для розташування
засобів візуальної інформації. Вивчення впливу психологічних чинників на
ефективність системи “людина-машина-середовище”.
Література: [26, 33, 34, 37]
Тема 10. Надання долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків
Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги. Перша допомога при
запорошенні очей, пораненнях, вивихах, переломах. Види кровотечі й способи припинення
її. Надання допомоги при втраті свідомості, шоку, тепловому та сонячному ударах,
обмороженні. Перша допомога при ураженні електричним струмом. Реанімаційні заходи.
Способи штучного дихання. Зовнішній масаж серця.

Література: [1,5, 6, 15, 23, 38, 44, 48, 56]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Відповідно до навчального плану студенти виконують контрольну роботу з
дисципліни “Безпека життєдіяльності та основи охорони праці”. Виконання
контрольної роботи сприятиме поглибленому вивченню основних тем курсу,
формуванню практичних навичок щодо захисту персоналу, населення,
матеріальних та культурних цінностей в умовах надзвичайних ситуацій. Номер
варіанта контрольної роботи студент обирає за першою літерою свого прізвища
(див. таблицю).
Перша літера прізвища
студента

Номер варіанта
контрольної роботи

А, Б, В
Г, Д, Е
Є, Ж, З
І, Ї, Й, К
Л, М, Н
О, П, Р
С, Т, У
Ф, Х, Ц
Ч, Ш, Щ
Ю, Я

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є
складовою навчального процесу та активною формою самостійної роботи
студентів.
Мета контрольної роботи — поглибити і розширити спектр знань у
галузі безпеки життєдіяльності та охорони праці на основі розвитку у студентів
творчого мислення, уміння вирішувати певні завдання на тлі навчальної
обстановки, виробленню практичних навиків з:
 підвищення спроможності сталого функціонування організації у НС;
реалізації

аварійно

-

рятувальних,

відновлювальних

та

інших

невідкладних робіт під час ліквідації наслідків НС;
 організації роботи системи управління охороною праці на підприємстві;

 порядку розслідувань та обліку професійних захворювань.
Послідовність виконання контрольної роботи:
1. Індивідуальне завдання слід доповнити описово (словами) або схемами та
цифрами.
2. Скласти список використаної літератури.
Контрольна робота повинна бути здана у строк, встановлений навчальним
планом. Студенти, що не здали контрольної роботи, до заліку не допускаються.
Контрольну роботу потрібно підписати і зазначити дату її виконання. При
задовільному її виконанні контрольну роботу буде зараховано. За наявності
зауважень викладача студент доопрацьовує роботу з урахуванням зауважень і
здає її до деканату.
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Варіант 1
1. Модель життєдіяльності людини.
2. Основні положення міжнародного права з питань захисту людей.
3. Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги.
Варіант 2
1. Безпека людини, суспільства, національна безпека.
2. Класифікація надзвичайних ситуацій.
3. Перша допомога при запорошенні очей, пораненнях, вивихах, переломах.
Варіант 3
1. Культура безпеки як елемент загальної культури.
2. Принципи захисту населення і територій у разі загрози та виникнення
надзвичайних ситуацій.
3. Види кровотечі й способи припинення її.
Варіант 4
1. Стандарти в галузі охорони праці.

2. Система централізованого оповіщення при надзвичайних ситуаціях.
3. Надання допомоги при втраті свідомості, шоку, тепловому та сонячному
ударах, обмороженні.
Варіант 5
1. Безпека праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.
2. Стійкість роботи промислових об’єктів у надзвичайних ситуаціях.
3. Перша допомога при ураженні електричним струмом.
Варіант 6
1. Права працівників при укладанні трудової угоди та під час роботи на
підприємстві.
2. Надзвичайні ситуації соціально-політичного характеру.
3. Реанімаційні заходи. Способи штучного дихання. Зовнішній масаж серця.
Варіант 7
1. Фізична діяльність людини: статична робота, динамічна робота.
2. Надзвичайні ситуації природного характеру.
3. Вплив кольору та естетики виробничого середовища на продуктивність
праці.
Варіант 8
1. Шкідливі виробничі фактори.
2. Біологічна небезпека.
3. Небезпека в побутових умовах.
Варіант 9
1. Основні положення ергономіки.
2. Шкідливі фактори навколишнього середовища.
3. Гігієна харчування.

Варіант 10
1. Аналіз функцій людини у системі “людина- машина-середовище”.
2. Найпоширеніші інфекційні захворювання.
3. Види протирадіаційних укриттів.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги.
2. Перша допомога при запорошенні очей, пораненнях, вивихах, переломах.
3. Види кровотечі й способи припинення її.
4. Надання допомоги при втраті свідомості, шоку, тепловому та сонячному ударах,
обмороженні.
5. Перша допомога при ураженні електричним струмом.
6. Реанімаційні заходи. Способи штучного дихання. Зовнішній масаж серця.

7. Основні положення ергономіки.
8. Ергономічні вимоги та оцінка організації робочих місць.
9. Вплив кольору та естетики виробничого середовища на продуктивність
праці.
10. Розміри

оптимальних

зон

для

розташування

засобів

візуальної

інформації.
11. Вивчення впливу психологічних чинників на ефективність системи
“людина-машина-середовище”.
12. Визначення і класифікація виробничих шкідливостей.
13. Вплив мікроклімату на організм людини.
14. Освітлення виробничих приміщень.
15. Шум, вібрації, електромагнітні поля, випромінювання та їх вплив на здоров’я людини.
16. Методи захисту людини від негативного впливу шкідливих факторів.

17. Фізична діяльність людини: статична робота, динамічна робота.
18. Психологічний аспект праці.
19. Розумова діяльність людини.
20. Працездатність людини.
21. Фактори, що сприяють травмуванню людини.
22. Освітній відбір. Соціальний відбір. Психофізіологічний відбір.

23. Фактори небезпек, що впливають на ефективність трудової діяльності:
критичні стани людини; причини виникнення психогенних змін настрою
(легкі стимулятори; транквілізатори, алкоголь та наркотики).
24. Законодавство України про охорону праці.
25. Принципи державної політики з охорони праці.
26. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція.
27. Навчання, інструктажі та перевірка знань працівників з питань охорони
праці.
28. Організація роботи з охорони праці на підприємствах, в організаціях і
навчальних закладах.
29. Аналіз і оцінка стану охорони праці на підприємстві.
30. Соціальне страхування від нещасних випадків.
31. Пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці.
32. Небезпека в побутових умовах.
33. Гігієна харчування.
34. Згубні звички як фактор ризику.
35. Біологічна небезпека.
36. Найпоширеніші інфекційні захворювання.
37. Алергічні реакції, алергічні захворювання.
38. Основні принципи захисту населення у НС.
39. Захисні споруди, їх визначення та характеристика.
40. Класифікація засобів індивідуального захисту (ЗІЗ).
41. Планування і призначення приміщень сховища.
42. Евакуація населення із небезпечних місць у безпечні райони.
43. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, збирання, оброблення,
передавання та збереження моніторингової інформації.
44. Методичні

положення

ідентифікації

та

паспортизації

господарювання щодо визначення потенційної небезпеки.
45. Виявлення небезпечних речовин та критичних умов їх прояву.
46. Небезпека, її основні поняття та класифікація.
47. Шкідливі виробничі фактори.

об’єктів

48. Розподіл підприємств, установ та організацій за ступенем ризику їхньої
господарської діяльності.
49. Головні визначення: безпека, загроза, небезпека, надзвичайна ситуація,
ризик.
50. Системний підхід у безпеці життєдіяльності.
51. Соціально-політична напруженість.
52. Безпека праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.
53. Охорона навколишнього природного середовища.
54. Модель життєдіяльності людини.
55. Безпека людини, суспільства, національна безпека.
56. Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну
функцію людства.
57. Санітарно-епідеміологічна безпека.
58. Пожежна безпека.
59. Транспортна безпека.
60. Радіаційна безпека.
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