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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» 

займає провідне місце в структурно-логічній схемі підготовки фахівця, 

оскільки є дисципліною, що використовує досягнення та методи 

фундаментальних наук і дозволяє студенту вирішувати професійні завдання 

за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і 

зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації, та їх негативних 

наслідків. 

Мета вивчення Мета вивчення дисципліни полягає в набутті студентом компетентностей, 

знань, умінь і навичок 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, а також 

формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями 

та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням 

галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення 

в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо 

посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня 

безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних 

цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. 

Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» 

майбутні фахівці повинні володіти сукупністю загальнокультурних та 

професійних компетентностей з питань безпеки життєдіяльності та охорони 

праці у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних 

завдань, пов’язаних із гарантуванням безпеки життя та здоров’я людей, 

зокрема, в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій. 

Пререквізити «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» - інтегрована 

дисципліна. Для її успішного засвоєння потрібні знання з екології, біології, 

анатомії та фізіології людини, хімії, географії, фізики. 

Результати 

навчання 

РН 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для розв’язання задач з обробки даних у сфері професійної 

діяльності. 

РН 16. Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну 

відповідальність за результати роботи, дотримуватися норм та стандартів 

професійної етики для досягнення спільної мети. 

РН 17. Дотримуватися вимог професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення економічного розвитку України. 

РН 18. Дотримуватися безпеки життєдіяльності та вживати заходів щодо 

збереження навколишнього середовища. 

РН 19. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання.  

РН 20.  Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

3 

Галузь знань: 

07Управління та адміністрування 
Вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність: 

071 Облік і оподаткування 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 

2 

 2(1)-й 1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

 3(1)-й 1-й 

Лекції 

Освітньо-професійний ступінь – 

фаховий молодший бакалавр 

10 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 4 год. 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

в т. ч. індивідуальні завдання 

30 год. 40 год 

Вид контролю: залік 
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3. Дидактична карта дисципліни 
 

№ Тематичні модулі Кількість годин 

Денна форма 

Лекції Практ. Самост. Інд. Разом 

Змістовий модуль 1 

Загальні засади безпеки життєдіяльності 

1 Теоретичні основи безпеки 

життєдіяльності. 

2 2 3 3 10 

2 Природні небезпеки, характер їх 

проявів та дії на людей, тварин, 

рослин, об’єкти економіки 

 2 3 3 8 

3 Техногенні небезпеки та їх наслідки. 

Типологія аварій на потенційно 

небезпечних об'єктах 

 2 3 3 8 

4 Загальні положення цивільного 

захисту. 

2 2 3 3 10 

5 Безпека життєдіяльності в умовах 

надзвичайних ситуацій 

2 2 3 3 10 

Змістовий модуль 2 

Основи охорони праці 

6 Правові та організаційні основи 

охорони праці. 

2 2 3 3 10 

7 Державне управління охороною 

праці та організація охорони праці 

на об'єкті господарювання. 

2 2 3 3 10 

8 Основи гігієни, фізіології праці та 

виробничої санітарії. 

 2 3 3 8 

9 Електробезпека.  2 3 3 8 

10 Пожежна безпека.  2 3 3 8 

Усього годин 10 20 30 30 90 

 

 

 

 

№ Тематичні модулі Кількість годин 

Заочна форма 

Лекції Практ. Самост. Інд. Разом 

Змістовий модуль 1 

Загальні засади безпеки життєдіяльності 

1 Теоретичні основи безпеки 

життєдіяльності. 

  4 4 8 

2 Природні небезпеки, характер їх 

проявів та дії на людей, тварин, 

рослин, об’єкти економіки 

  4 4 8 

3 Техногенні небезпеки та їх наслідки. 

Типологія аварій на потенційно 

небезпечних об'єктах 

 2 4 4 10 

4 Загальні положення цивільного 

захисту. 

2  4 4 10 

5 Безпека життєдіяльності в умовах 

надзвичайних ситуацій 

2  4 4 10 
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Змістовий модуль 2 

Основи охорони праці 

6 Правові та організаційні основи 

охорони праці. 

2  4 4 10 

7 Державне управління охороною 

праці та організація охорони праці 

на об'єкті господарювання. 

 2 4 4 10 

8 Основи гігієни, фізіології праці та 

виробничої санітарії. 

  4 4 8 

9 Електробезпека.   4 4 8 

10 Пожежна безпека.   4 4 8 

Усього годин 6 4 40 40 90 

 

Самостійна робота 

№ Назва теми Кількість годин 

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. 6 

2. 
Природні загрози, характер їх проявів та дії на людей, тварин, рослин, 

об’єкти економіки 

6 

3. 
Техногенні небезпеки та їх наслідки. Типологія аварій на потенційно 

небезпечних об'єктах 

6 

4. Загальні положення цивільного захисту. 6 

5. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуації. 6 

6. Правові та організаційні основи охорони праці. 6 

7. 
Державне управління охороною праці та організація охорони праці на 

об'єкті господарювання. 

6 

8. Основи гігієни, фізіології праці та виробничої санітарії. 6 

9. Електробезпека. 6 

10. Пожежна безпека. 6 

 Разом 60 

 

4. Індивідуальні завдання 

Виконання індивідуальних завдань реалізується під час самостійної роботи студента та 

полягають у підготовці рефератів, відповідей на дискусійні питання, підготовці презентацій. 

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Індуктивні (вивчення явищ від одиничного до загального), 

дедуктивні (вивчення явищ від загального окремого). 

3. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання 

Система складається з поточного, модульного та підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль здійснюється у кожній академічній групі й 

полягає в наступному: 

1. Вибіркове усне опитування студентів на заняттях. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за тестами протягом 5-10 

хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв'язання 

задач, письмові відповіді на окремі запитання. 

5. Оцінка активності студента в процесі занять, внесених пропозицій, 



5  

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх 

відповідей тощо. 

Модульний контроль проводиться на відповідному до навчального 

графіку тижні. Формою проведення модульного контролю є виконання 

завдань роботи, оформленої письмово. Тривалість складання 

студентом модульної контрольної роботи не перевищує двох 

академічних годин. Максимальний рейтинговий бал при цьому не 

перевищує 40 балів. 

Підсумковим контролем засвоєння дисципліни є залік. У 

відповідності до Стандарту підприємства підсумковий контроль 

автоматично проставляється як сума рейтингових балів поточного та 

модульного контролю. У разі недостатньої кількості балів (<60) та 

мінімально необхідної кількості балів поточного контролю (від 20 

балів) студент має змогу здавати залік у письмовій формі за 

екзаменаційними білетами, що розроблені викладачем, згідно за 

розробленим навчальним відділом розкладом. Письмову роботу 

кодують та надають викладачу на перевірку. Кількість максимальних 

рейтингових балів становить 40. Ці бали замінюють рейтингові бали 

модульного контролю, та у разі достатньої кількості з поточним 

контролем ставиться оцінка. Кількість спроб складання заліку не 

перевищує трьох. 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання 

З метою якісної підготовки фахівців кожному студенту на базі ОЦ 

ЗІЕІТ надається спеціально сформований та схвалений рішенням 

кафедри програмно-апаратний комплекс навчально-методичного 

забезпечення, що містить наступне: 

- обліковий запис (профіль користувача) на сервері обчислювального 

центру, що забезпечує санкціонований вхід до комплексу, регламентує 

певні права та правила користування, надає можливість контролю над 

відвідуванням; 

- комплект навчально-методичного матеріалу, що містить у повному 

обсязі методичне забезпечення, базову та допоміжну літературу. 

Самостійна робота може виконуватись як у ОЦ ЗІЕІТ, так і у інших 

зручних місцях для студента, у час, вільний від основного навчання та 

за умови наявності у нього персонального комп’ютера з відповідним 

програмним забезпеченням. 

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. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. 
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Здобувачі освіти мають право скласти залік автоматично, у випадку, 

якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 60-100 балів. 

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. 

•Списування під час контрольних робіт та заліків заборонені. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест ( МК \  

залік) 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

30 30 40 100 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Питання до заліку: 

1. Правові засади безпеки життєдіяльності. 

2. Основи взаємодії людини з техносферою. 

3. Поняття небезпеки. 

4. Класифікація небезпек. Характеристика небезпечних і шкідливих факторів. 

5. Ризик як оцінка небезпек. 

6. Людина, як біологічний та соціальний суб՚єкт. 

7. Середовище життєдіяльності людини. 

8. Вплив діяльності людини на навколишнє середовище. 

9. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори. 

10. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище. 

11. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин. 

12. Аварії на транспорті. 

13. Гідротехнічні споруди та недзвичайні ситуації на них. 

14. Пожежі та вибухи, причини їх виникнення. 

15. Джерела радіації та радіаційний захист. 

16. Причини виникнення надзвичайних ситуацій. 

17. Класифікація надзвичайних ситуацій. 

18. Єдина державна система цивільного захисту. 

19. Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації, поведінка та дії в цих умовах. 

20. Оперативне управління в умовах надзвичайної ситуації. 

21. Пункти управління в надзвичайній ситуації. 



7  

22. Сили цивільного захисту. 

23. Заходи з евакуації. 

24. Організація ліквідації надзвичайних ситуацій. 

25. Рятувальні та інші невідкладні роботи. 

26. Карантинні та інші санітарно-протиепідемічні заходи. 

27. Правові засади охорони праці в Україні. 

28. Державний нагляд, відомчий i громадський контроль за охороною праці. 

29. Розслідування та облік професійних захворювань. 

30. Розслідування та облік нещасних випадків. 

31. Загальні положення державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання. 

32. Загальна структура управління охороною праці. 

33. Мета, завдання та структура системи управління охороною праці на підприємстві. 

34. Функції управління охороною праці. 

35. Психофізіологічні шкідливі фактори трудового процесу. 

36. Гігієнічна класифікація умов праці. Атестація робочих місць за умовами праці. 

37. Санітарно-гігієнічні вимоги до територій, виробничих та допоміжних приміщень об’єктів 

господарської діяльності (ОГД). 

38. Специфіка виробничої санітарії та гігієни праці на комп’ютеризованих робочих місяцях.  

39. Дія електричного струму на людину. 

40. Актуальність проблеми електробезпеки. 

41. Чинники, що впливають на тяжкість ураження людини електричним струмом. 

42. Умови ураження людини електричним струмом. 

43. Блискавкозахист. 

44. Надання первинної долікарняної допомоги постраждалим від електроструму. 

45. Правові засади пожежної безпеки в Україні. 

46. Основні поняття та визначення пожежної безпеки. 

47. Пожежонебезпечні властивості матеріалів та речовин. 

48. Пожежовибухова небезпечність об՚єктів. Системи пожежного захисту. 

49. Система організаційно-технічних заходів з пожежної безпеки. 

50. Державний нагляд (контроль) у сфері пожежної безпеки. 

 

11. Рекомендована література: 

Основні нормативно-правові акти: 

1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. 

№ 30. Ст. 141. 

2. Кодекс цивільного захисту. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст. 458. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text 

3. Про охорону праці: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст. 668. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text 

4. Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1052. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF#Text 

5. Положення про Державну службу України з питань праці. Затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-

%D0%BF#Text 

6. Положення про єдину державну систему цивільного захисту. Затверджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 09 січня 2014 р. № 11. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-

%D0%BF#Text 

 

Основна: 

1. Безпека життєдіяльності: навч. посібник / Т. Є Стиценко, Г. В. Пронюк, Н. М. Сердюк, І. І. 

Хондак. Харкiв: ХНУРЕ, 2018. 336 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/96-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF#Text
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2. Безпека життєдіяльності та цивільний захист: конспект лекцій: навч. посіб. / КПІ ім. Ігоря 

Сікорського; уклад.: О. І. Полукаров. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 148 с. 

3. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: Навчально-методичний комплекс. / За 

редакцією Сакуна М. М. Одеса, 2017. 400 с. 

4. Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. К.: Основа, 2016. 267 с. 

5. Костроміна О. Г. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: Навчально-методичний 

посібник. Запоріжжя: ЗІЕІТ, 2021. 206 с. 

6. Охорона праці в галузі: навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 322 с. 

7. Охорона праці та цивільний захист: Підручник / За ред. О. Г. Левченка. Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. 420 с. 

8. Цивільний захист (підручник). Київ: «Центр учбової літератури», 2016. 264 с. 

9. Цивільний захист. Курс лекцій: Навчальний посібник. / А. І. Ткачук, О. В. Пуляк. 

Кропивницький: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2017. 144 с. 

10. Цивільний захист: навчальний посібник / К. О. Левчук, Р. Я. Романюк, А. О. Толок. 

Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2016 р. 325 с. 

11. Цивільний захист у схемах: навч. посібник / А. О. Собакарь, Д. Г. Казначеєв, В. Д. Поливанюк, 

О. І. Бойко. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2018. 144 с. 

 

Додаткова: 

1. Агєєв Є. Я. Основи охорони праці: навч.-метод. посіб. / Є. Я. Агєєв. Львів: Новий Світ, 2011. 

404 с. 

2. Грибан В. Г. Охорона праці: навч. посіб. / В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. 2-ге вид. К.: ЦУЛ, 

2011. 280 с.  

3. Козяр М. М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення: 

навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук. К.: Кондор, 2011. 458 с. 

4. Основи охорони праці: навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, 

О. Г. Чорна. К.: ЦУЛ, 2011. 224 с. 
 

Інформаційні ресурси: 

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України. URL: http://www.president.gov.ua/ 

2. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://www.rada.kiev.ua 

3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua/ 

4. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: http://www.mon.gov.ua, 

www.osvita.com 

5. Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. URL: 

http://www.menr.gov.ua/ 

6. Офіційний сайт Ради національної безпеки і оборони України. URL: http://www.rainbow.gov.ua/ 

7. Офіційний сайт Постійного представництва України при ООН. URL: http://www.uamission.org/ 

8. Офіційний сайт Українського інституту досліджень навколишнього середовища i ресурсів при 

Раді національної безпеки i оборони України. URL: http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm 

9. Офіційний сайт Державної служби України з питань праці (Держпраці). URL: https://dsp.gov.ua/ 
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