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1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни: 
Вивчення дисципліни базується на засадах інтеграції знань, отриманих 

студентами під час отримання середньої спеціальної освіти.  
 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін: 
Безпека життєдіяльності, Основи екології, Основи охорони праці, Моніторинг 
середовища існування, Виробнича санітарія та гігієна праці. 

 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

1. основні поняття, терміни й визначення в галузі охорони праці та безпечного 
виконання робіт; 

2. основні питання становлення та розвитку охорони праці, усвідомлення її 
вагомості у сучасному суспільстві; 

3. сучасний стан травматизму в Україні та світі, методики аналізу 
травматизму; 

4. сучасні  джерела небезпек і закономірності їх прояву; 
5. принципи, методи й засоби забезпечення безпеки життєдіяльності; 
6. історію кафедри, академії;  
7. місце обраної спеціальності на ринку праці; сучасний стан розвитку обраної 

галузі. 
Вміти: 

1. сформулювати основні поняття: безпека, небезпека, шкідливий виробничий 
чинник, охорона навколишнього середовища, безпека життєдіяльності людини, 
стійкий розвиток Світу; 

2. ідентифікувати небезпеки; 
3. визначати шкідливі та небезпечні чинники на робочому місці; 
3. проводити аналіз небезпек та розробляти заходи щодо їх попередження. 
Володіти: 

1. Навичками постійної розумної оцінки навколишнього оточення, власній 
діяльності й діяльності оточуючих людей з погляду забезпечення безпеки; 

2. основними елементами наукових досліджень з проблем БЖД та охорони 
праці. 

3. працювати з навчальною літературою за спеціальністю; 
4. мати навички написання та захисту наукових (реферативних)робіт. 

 
 

 
 

 
 



3. Зміст робочої програми 
Модуль №1 

Сучасний стан та перспективи розвитку спеціальності 
Тема 1. Вступ. Основні поняття в галузі безпеки життєдіяльності. Історія 

кафедри та академії. Місце фахівця з охорони праці в організаційній структурі 
підприємства. 

Тема 2. Правові основи безпеки життєдіяльності. Структура виробництва, 
основні виробничі процеси, умови праці на робочому місці, їх вплив на 
працівника. 

Тема 3. Наукові школи кафедри та факультету. Наукова робота студентів, 
робота з науковою та навчальною літературою. 

Тема 4. Міжнародні стандарти в галузі охорони праці. Міжнародний досвід 
та співробітництво. 

Тема 5. Можливі напрямки майбутньої діяльності у регіоні. 
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