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«Безпека життєдіяльності та охорона праці» 

1. Профіль дисципліни

Кафедра біології та захисту 
лісу 

Освітній ступінь – бакалавр 
Галузь знань: 10 «Природничі науки» 
Спеціальність: 103 «Науки про Землю» 
Освітньо-професійна програма «Науки про Землю» 
Кількість кредитів – 4,0 
Загальна кількість годин – 120  
Рік підготовки 2-й, семестр – 3-й 
Компонент освітньої програми: обов’язковий 
Цикл підготовки: загальний 
Мова викладання: українська 

2. Інформація про викладача
Викладач к. с.-г. н., доцент кафедри біології та захисту лісу Ковтун 

Тетяна Ігорівна 

Профайл викладача http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-
about-zl/m-sklad-zl/kovtun-tetiana-ihorivna 

Контактна інформація  контактний E-mail: igkov@ukr.net 
моб. тел. +38-097-802-66-69 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=1691 

Консультації Онлайн консультація через  Zoom, Viber щосереди з 14.00 
до 17.00 

3. Анотація до дисципліни
 «Безпека життєдіяльності та охорона праці» є дисципліною, обов’язкової складової 

навчального плану, циклу дисциплін загальної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців 
спеціальності 103 «Науки про Землю». Студенти отримують теоретичні знання і 
практичні навички ідентифікації небезпечних і шкідливих чинників у ситуаціях, що 
виникають у навколишньому та виробничому середовищі, пошук і обґрунтування 
оптимальних безпечних умов життя людини. 

4. Мета та цілі дисципліни
Мета дисципліни: надання сучасних теоретичних знань, умінь і навичок, необхідних 

майбутнім фахівцям для ефективного вирішення питань охорони праці та безпеки 
життєдіяльності у сфері їх професійної діяльності, формування у студентів 
відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності 
обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на 
робочих місцях та безпеки життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях.  

Цілі дисципліни: опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати 
професійні завдання з обов’язковим урахуванням чинних законодавчих й інших 
нормативно-правових актів, галузевих вимог щодо безпеки персоналу у процесі трудової 
діяльності, при захисті населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях, виявленні 
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шкідливих і небезпечних виробничих факторів, виникнення можливих аварій, розробці 
заходів щодо усунення несприятливих виробничих факторів, створення безпечних та 
нешкідливих умов праці; формування у студентів елементів світогляду щодо запобігання 
виникнення техногенних аварій й природних небезпек та ліквідації їх наслідків. 

Перелік компетентностей, якими повинен опанувати студент при вивченні 
дисципліни: 

Загальні компетентності (ЗК): 
ЗК09. Здатність працювати в команді. 
ЗК10. Навички забезпечення безпеки життєдіяльності.  
 
  

5. Організація навчання 
5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 
Денна Заочна 

Лекції 20 6 
Практичні  22 6 
Самостійна робота 78 108 
Загальна кількість годин 120 120 

5.2. Формат дисципліни 
 

Формат проведення дисципліни: очний: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота студентів, навчальні конференції, консультації, індивідуальні заняття; змішаний 
(поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного навчання через 
систему Moodle). Для заочної форми навчання- поєднання очного та дистанційного 
форматів викладання дисципліни.  

 
5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

 
№ 
з/
п 

Те 
ма 

Назва теми та її короткий зміст Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Змістовий модуль 1. Категорійно – понятійний апарат з безпеки життєдіяльності. 
1 Т1 Вступ до курсу. Предмет, мета, завдання. Теорія безпеки та 

небезпеки Культура безпеки як елемент загальної культури, 
що реалізує захисну функцію людства. Безпека людини, 
суспільства, національна безпека. Безпека життєдіяльності – 
як категорія. Види небезпек: мікро –та макробіологічна, 
вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіаційна, 
фізична, хімічна, екологічна. 

10 10 

2 Т2 Ризик-як кількісна оцінка небезпек. 
Поняття про небезпеку. Аксіоми безпеки життєдіяльності. 
Поняття про ризик. Концепція прийнятого (допустимого) 
ризику. Методика побудови логіко-імітаційної моделі 
небезпечної ситуації та оцінка ступеня ризику. 

10 10 

Змістовий модуль 2. Небезпеки природні, техногенні, характер їх прояву та наслідки. 
3 Т3 Природні небезпеки. 12 12 



Характер їхніх проявів та вплив на людей, тварин, рослини, 
об’єкти господарювання. Характеристика небезпечних 
геологічних процесів та явищ ( землетрус, зсув, обвал, ерозія 
грунту). Небезпечні гідрологічні процеси та явища. Пожежі у 
природних екосистемах. 

4 Т4 Техногенні небезпеки та їх наслідки. 
Загальна характеристика техногенних небезпек Загальна 
характеристика шкідливих хімічних факторів Гігієнічне 
нормування шкідливих речовин.  

12 12 

5 Т5 Надзвичайні ситуації та їх наслідки 
Класифікація надзвичайних ситуацій. Характеристика та 
причини виникнення надзвичайних ситуацій. Наслідки 
надзвичайних ситуацій. Класифікація НС за причинами 
походження, територіального поширення і обсягів заподіяних 
або очікуваних збитків. Критерії переходу небезпечної події у 
НС. 

12 12 

Змістовий модуль 3. Законодавство України про охорону праці та виробнича санітарія 
6 Т6 Законодавча та нормативна база України з охорони праці. 

Класифікація законодавчих актів з охорони праці. Державні 
нормативні акти з охорони праці. Система стандартів безпеки 
праці. Основні положення Закону У країни «Про охорону 
праці». Організація служби охорони праці на підприємстві. 
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, 
професійних захворювань та виробничих аварій 

14 14 

7 Т7 Система управління охороною праці 
Функції управління охороною праці. Система управління 
охороною праці в сучасних умовах. Організація служби 
охорони праці на підприємстві. 

10 10 

8 Т8 Основи виробничої санітарії та гігієни праці 
Класифікація і характеристика шкідливих та небезпечних 
виробничих факторів та їх класифікація. Загальні поняття про 
умови праці. Поняття про виробничу санітарію та гігієну 
праці. Повітряне середовище та його роль у створенні 
сприятливих умов праці. Вентиляція виробничих приміщень. 
Опалення виробничих приміщень. Освітлення виробничих 
приміщень. 

14 14 

Змістовий модуль 4. Основи безпеки праці та пожежної безпеки 
9 Т9 Основи безпеки праці 

Загальні вимоги безпеки праці  до технологічних процесів. 
Загальні вимоги безпеки праці до виробничого обладнання. 
Технічні засоби безпеки. Основи електробезпеки. Аналіз 
виробничого травматизму Розробка інструкції з охорони праці 

14 14 

10 Т10 Основи пожежної безпеки 
Процес горіння та причини виникнення пожеж 
Основні положення Кодексу цивільного захисту України 
Правила пожежної безпеки в Україні. Пожежовибухова 
небезпека будівель, робочих зон, будівельних матеріалів. 
Вогнегасячі речовини і техніка для гасіння пожеж.  

  



 
  Разом 120 120 
 

5.4. Система оцінювання та вимоги 
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Участь у роботі впродовж семестру / залік – 60/40 
Лекції 1 10 10 
Практичні заняття 2 11 22 
Модульна контрольна робота* 14 2 28 
Разом: - 60 
Примітка: Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється згідно з 
кредитно-трансферною системою організації освітнього процесу. Рейтинг студента із 
засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною шкалою, тобто він формується з 
рейтингу виконання навчальної роботи, для оцінювання якої призначається 60 балів, та 
рейтингу підсумкового контролю – 40 балів. 
 
 

6. Результати навчання 
ПР15. Уміти обирати оптимальні методи та інструментальні засоби для проведення 
досліджень, збору та обробки даних. 

7. Пререквізити 
Базові знання з предметів середньої освіти. 

  
8. Політика дисципліни 

Курс передбачає роботу в колективі.  
• Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.  
• Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням 
із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації 
викладача.  

• Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 
лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті 
коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також 
виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу.  

• Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 
Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної 
причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім 
на занятті. 

• За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, 
порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 
відпрацювати таке заняття. Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 
тижня після встановленого терміну. При цьому оцінка знижується на 10 %. 



• Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо 
впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів.  

• Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати 
свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за 
графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 
доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 
студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до 
захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.  

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен 
повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі.  

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 

• Гарантується забезпечення інклюзивності освітньої діяльності в умовах рівного 
доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими потребами. 

 
9. Технічне та програмне забезпечення (за потреби) 

 
Передбачено використання дистанційної платформи Moodle, виконання тестових завдань 
у Google Forms. 
 

10.  Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 
Базова 

1. Безпека життєдіяльності ( забезпечення соціальної, техногенної та природної 
безпеки) /В.В. Бєгун, І.М. Науменко. К., 2004. 328 с. 

2. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. та ін. Основи охорони праці 
:підручник. Київ : Каравела, 2008. 384 с. 

3. Джигірей В. С., Жидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності. Львів: 
“Афіша”.2000. 264 с. 

4. Жидецький В. І. Основи охорони праці. Львів : Афіша, 2006. 312 с. 
5. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. К.: 

“Каравела”,2001. 317 с. 
6. Запорожець О. І., Протоєрейський О. С., Франчук Г. М., Боровик І. М. Основи 

охорони праці : підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 264 с. 
7. Катренко Л. А., Кіт Ю. В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум 

:навч. посіб. Суми : ВТД “Університетська книга”, 2009. 540 с. 
8. Основи охорони праці : підручник. 2-ге видання / К. Н.Ткачук та ін. Київ : 

Основа,2006. 448 с. 
9. Пістун І. П., Кіт Я. В., Березовецький А. П. Практикум з охорони праці. Суми 

:ВТД “Університетська книга”, 2000. 207 с. 
10. Практикум із охорони праці / Жидецький В. Ц. та ін. Львів : Афіша, 2000. 352 с. 
11. Шудренко І. В. Основи охорони праці : навч. посіб. Житомир :Видавець О.О. 

Євенок, 2016. 214 с. 
 

Допоміжна 
1. Арустамов Е.А. Безопасность жизнедеятельности. М.: Издательский дом 

«Дашков и К»,2000. 543 с. 
2. Геврик О. П. Охорона праці : навч. посіб. Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2003. 280 с. 
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