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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – теоретична та практична 

підготовка майбутніх фахівців щодо створення безпечних умов діяльності і 

життя, опанування принципів гармонійного розвитку особистості і сталого 

розвитку суспільства. 

Цілі курсу (програмні компетентності):  

– розуміння функцій держави, форм реалізації цих функцій, правових 

основ цивільного захисту, охорони праці; дотримання основних принципів 

здійснення цивільного захисту та державної політики з питань охорони праці. 

– здатність оперувати термінами та визначеннями понять у сфері 

цивільного захисту, охорони праці; основними положеннями, вимог та 

правил стосовно проведення моніторингу, організовування та впровадження 

заходів щодо запобігання, ліквідування надзвичайних ситуацій. 

– здатність до застосовування тенденцій розвитку техніки і технології 

захисту людини, матеріальних цінностей і довкілля від небезпек 

техногенного і природного характеру та обґрунтованого вибору засобів та 

систем захисту людини і довкілля від небезпек  

– здатність організовувати нагляд (контроль) за додержанням вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної, промислової безпеки 

та охорони праці. 

– здатність до оцінювання ризиків виникнення та впливу надзвичайних 

ситуацій на об’єктах суб’єкта господарювання та ризиків у сфері безпеки 

праці. 

– здатність обґрунтовано обирати та застосовувати методи визначення та 

контролю фактичних рівнів негативного впливу уражальних чинників 

джерел надзвичайних ситуацій на людину і довкілля. 

– здатність обґрунтовувати та розробляти заходи, спрямовані на 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення безпечної праці та 

запобігання виникненню нещасних випадків і професійних захворювань 

Програмні результати навчання: 

– аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, необхідному для 

професійної діяльності, знати нормативно-правові засади забезпечення 

цивільного захисту, охорони праці, питання нормативного регулювання 

забезпечення заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки 

об'єктів і територій. 

– застосовувати отримані знання правових основ цивільного захисту, 

охорони праці у практичній діяльності 



– пояснювати процеси впливу шкідливих і небезпечних чинників, що 

виникають у разі небезпечної події; застосовувати теорії захисту населення, 

території та навколишнього природного середовища від уражальних 

чинників джерел надзвичайних ситуацій, необхідні для здійснення 

професійної діяльності знання математичних та природничих наук 

– обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на зменшення 

професійного ризику, захист населення, запобігання надзвичайним 

ситуаціям. 

– передбачати екологічно-збалансовану діяльність, необхідний рівень 

індивідуальної безпеки та психічного здоров'я у разі виникнення типових 

небезпечних подій 

– ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, оцінювати 

ймовірність виникнення небезпечних подій та їх наслідки 

– пояснювати вимоги щодо убезпечення та захисту суб'єктів 

господарювання, положення та вимоги щодо безпечності, ідентифікації, 

паспортизації та ведення реєстрів об'єктів підвищеної небезпеки та 

потенційно небезпечних об'єктів 

– організовувати та проводити навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях, заняття з особовим складом підрозділу; доносити до фахівців і 

нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід у сфері 

професійної діяльності 

Короткий зміст курсу: Категорійно-понятійний апарат з безпеки 

життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек. 

Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно-

небезпечних об’єктах: пожежна безпека, радіаційна безпека, хімічна безпека. 

Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. Соціальні та 

психологічні чинники ризику. Поведінкові реакції населення у надзвичайних 

ситуаціях. 

Правові та організаційні основи охорони праці. Правові та соціально-

психологічні аспекти безпеки праці та її супроводження. Заходи безпеки та 

засоби захисту особового складу при виконанні професійних обов`язків. 

 


