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І. Загальні відомості 

Цикл, до якого відноситься кредитний модуль, передумови його вивчення (кредитні модулі та їх код відповідно до 

структурно-логічної схеми), обсяг у кредитах ECTS (2 ECTS) . 

ІІ. Розподіл навчального часу 
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5 НП-02 2/75 18 18 - 36 5 5 ДЗ 

ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля  

Безпека життєдіяльності — це галузь знань та практичної діяльності, яка спрямована на формування ідеології безпеки, 

попередження прояву небезпеки шляхом вивчення загальних закономірностей появи та розвитку небезпек, їх властивостей, 

наслідків впливу на організм людини, основ захисту людини та середовища її життя, а також на розробку та реалізацію засобів і 

методів створення та підтримки здорових і безпечних умов життя та діяльності людини в умовах побуту, виробництва і 

надзвичайних ситуацій. Охорона праці – складова безпеки життєдіяльності, спрямована на забезпечення життя та здоров‘я 

людини в  процесі трудової діяльності.  

Мета вивчення дисципліни - формування у майбутнього фахівця свідомого та відповідального ставлення до питань 

особистої безпеки і безпеки тих, хто його оточує; вміння розпізнавати й оцінювати потенційні небезпеки, визначати шлях 

надійного захисту від них, оперативно ліквідовувати наслідки прояву небезпек у різноманітних сферах людської діяльності, 

формування знань з охорони праці, необхідних у його професійній діяльності відповідно до освітньо-кваліфікаційної 

характеристики бакалавра певного напряму підготовки. 

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентом здатностей вирішувати проблеми і задачі 

професійного виду діяльності (ПФ.Д). 

IV. Зміст кредитного модуля  

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Структура системи життєдіяльності та індикатори загального розвитку людства. Безпека життєдіяльності – базовий 

чинник сталого людського розвитку. Природа небезпек, оцінка небезпек. Ризик – показник негативного наслідку  небезпеки. 

Загальні поняття аналізу та оцінки ризиків. Якісний і кількісний аналіз рівня ризиків. Прийнятний (допустимий) рівень 

ризику. Управління ризиком.  

Безпека в системі «людина – техніка – середовище».. 

Техногенні небезпеки антропогенного походження. Класифікація небезпек техногенного та побутового напрямку. 

Характеристика техногенних небезпек механічного, хімічного та енергетичного характеру.  

Небезпеки природного, екологічного та соціального напрямку. Їх вплив на безпеку життєдіяльності. Методики та методи 

кількісної оцінки економічних та соціальних наслідків випадків та інцендентів, прямий та непрямий збиток.  

  Класифікація надзвичайних ситуацій (НС) за походженням та територіальним поширенням. Причини виникнення Н. 

Оцінюючий аналіз можливих НС на території України.  

 Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю. 

 Прогнозування та оцінювання обстановки в разі аварії на хімічно небезпечному об‘єкті і транспорті.  

 Прогнозування та оцінювання інженерної та пожежної обстановки в разі аварії з вибухом.  

 Запобіжні заходи щодо попередження або зменшення рівня вірогідного ураження людей і пошкоджень на об‘єкті 

господарювання в умовах проявлення небезпек під час НС.  

Принципи організації та здійснення захисту населення від НС. Основні способи та заходи щодо захисту населення. 

Інженерний захист територій.  

 Мета проведення та зміст рятувальних та інших невідкладних робіт (РНР). Аварійно – відновлювальні роботи на 

комунальних та виробничих комунікаціях.  

 Сили та засоби, що залучаються до виконання РНР. 

 Умови успішного проведення робіт. 

ОХОРОНА ПРАЦІ 

Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці. Нормативно-правові акти України про охорону 

праці, приклади стосовно напряму підготовки і спеціальності. Пільги та компенсації за важку роботу та роботу в шкідливих 

умовах. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів та осіб похилого віку. Органи державного нагляду за охороною праці. 

Основні повноваження і права органів державного нагляду за охороною праці та їх інспекторів. Громадський контроль за 

дотриманням законодавства про охорону праці. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням 

законодавства та нормативно-правових актів про охорону праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна 

відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці. 

Діяльність функціональних служб та структурних підрозділів щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці. 

Організація служби охорони праці, її основні завдання, функціональні обов'язки та права. Обов‘язок працівника виконувати 

вимоги нормативно-правових актів з охорони праці. Навчання з питань охорони праці працівників при прийнятті на роботу і в 

процесі роботи. Основні функції управління охороною праці. 

Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві. Повідомлення про нещасні випадки. Організація розслідування нещасних випадків, склад комісій та  їх 

повноваження. Спеціальне розслідування нещасних випадків та їх класифікація.  



Методи аналізу виробничого травматизму (статистичний, монографічний, груповий). Показники частоти та тяжкості 

травматизму. 

 Загальна характеристика стану умов праці.  

Мікроклімат робочої зони: поняття, вплив на теплообмін організму людини з навколишнім середовищем, основні види 

теплообміну, їх залежність від параметрів мікроклімату. Виробничі отрути. Гострі і хронічні отруєння, професійні 

захворювання. Класифікація шкідливих домішок повітряного середовища за характером дії на організм людини. Класи 

небезпечності речовин. 

Значення виробничого освітлення для забезпечення продуктивності і безпеки праці. Основні світлотехнічні величини і 

поняття. Природне освітлення. Штучне освітлення. Суміщене освітлення. 

Мета атестації робочих місць за умовами праці. Чинні документи щодо порядку проведення атестації робочих місць, 

періодична та чергова атестації. Відшкодування працівникам шкоди за невідповідність умов праці чинним нормативам. 

Умови ураження людини електричним струмом. Причини електротравм. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки 

ураження електричним струмом. 

Системи засобів і заходів безпечної експлуатації електроустановок: система технічних засобів, що реалізуються в 

конструкції електроустановок; система електрозахисних засобів; система організаційних заходів. 

Організація безпечної експлуатації електроустановок.  

Суть процесу горіння та вибуху. Негорючі, важкогорючі, горючі матеріали та речовини. Самозаймання, його види, 

необхідні умови для самозаймання. 

Пожежовибухонебезпека об'єкта. Категорії приміщень за вибухопожежо-небезпечністю, розрахункове обґрунтування 

категорії вибухопожежонебезпечності приміщень. Класифікація вибухонебезпечних та пожежонебезпечних приміщень і зон в 

приміщеннях та за їх межами за Правилами влаштування електроустановок. 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

1. Демиденко Г.П. Безпека життєдіяльності:навч.посіб. - К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 300с.  

Електронне видання в Інтернеті на сайті:  http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=135 

2. Безпека життєдіяльності: Метод.вказівки до виконання практичних, індивід. Робіт та домашньої контрольної роботи 

для студентів техн.. спец. /уклад.: Г.П.Демиденко, В.М.Прилепський та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2007,2008. – 120 с. 

Електронне видання в Інтернеті на сайті: http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=136 

3. Є.П.Желібо, В.В.Зацарний Безпека життєдіяльності: Підручник – К.: Каравела, 2006. – 288 с. 

4. Демиденко Г.П. и др.. Защита обектов народного хазяйства от оружия массового поражения. Справочник под. ред..  

5. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання / К.Н.Ткачук, М.О.Халімовський, В.В.Зацарний та ін. – К.: Основа 

6.           Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 2006 – 336 с. 

7.  Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони праці. Навч. посібник / За ред. 

Жидецького В.Ц. – Львів: Афіша, 2000. – 352 с. 

VI. Мова 

Українська, може також викладатися російською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

З метою поглиблення вивчення дисципліни на набуття навичок і вмінь самостійних кваліфікованих розрахунків, 

аналізу та висновків у процесі вивчення дисципліни, студенти  виконують домашню контрольну роботу (ДКР)  зі змістовного 

модулю1 на тему: «Забезпечення сталого функціонування промислового об‟єкта в умовах надзвичайних ситуацій» 

розв‘язанням наступних задач: 

1. Підвищення стійкості роботи промислового об‘єкта в умовах надзвичайних ситуацій. 

2. Забезпечення надійності захисту виробничого персоналу об‘єкта господарювання з використанням захисних споруд. 

Організація і порядок виконання ДКР, вихідні дані визначені  методичними вказівками і завданнями до самостійної 

роботи студентів з урахуванням специфіки напрямів підготовки бакалаврів (Л-2, розділ ДКР). 

ДКР виконується, здається викладачу і захищається студентом.  

Контрольні роботи 

Для поточного контролю засвоєння студентами учбового матеріалу, що вивчається під час аудиторних занять і особливо 

у процесі самостійної роботи, передбачено виконання  модульної контрольної роботи (МКР) зі змістовного модуля 2, порядок 

проведення та зміст якої наводиться в додатку  до робочої навчальної програми з урахуванням специфіки напряму підготовки 

бакалаврів.  

Методичні вказівки 

Ця робоча навчальна програма є загальною для  технологічно небезпечних напрямків підготовки  бакалаврів в НТУУ ―КПІ‖ 

з дисципліни ―Безпека життєдіяльності та охорона праці‖ з урахуванням відмінностей і специфіки даного напрямку 

підготовки, а саме: Інженерія А (технологічно небезпечні напрями підготовки); 

Найбільший акцент робиться на питаннях безпеки технологічного обладнання та процесів, особливостях безпеки при 

проектуванні, виготовленні, монтажі обладнання та технологічних процесів, можливості технологічних аварій та 

профілактичних заходах щодо запобігання травматизму  

Успішність засвоєння дисципліни здійснюється за допомогою  рейтингової системи оцінювання (РСО). Положення 

про РСО, яким встановлюють особливості рейтингу з урахуванням змістовної специфіки і розподілу навчального часу по видах 

занять, розробляються окремо для виділених груп напрямів підготовки, викладені в додатках до робочих навчальних програм.   

VIII. Методика оцінювання 

Шкала оцінювання – загально університетська.  

IX. Організація 

Порядок реєстрації на вивчення кредитного модуля – загально університетський.  

http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=135
http://moodle.udec.ntu-kpi.kiev.ua/moodle/course/view.php?id=136

