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1. Мета дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці» є надати майбутньому фахівцю теоретичні знання та 

практичні навички задля вирішення проблем організації та технічного 

забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці на об‘єктах його майбутньої 

професійної діяльності. 

 Основними завданнями вивчення дисципліни Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці є формування у майбутніх фахівців знань, навичок, умінь 

щодо стану проблем охорони праці у галузі відповідно до напряму їх підготовки, 

складових і функціонування управління охороною праці  та шляхів, методів та 

засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці згідно з 

чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на: Сучасні архітектурно-

будівельні конструкції, Основи економіки в будівництві та є попередньою для 

Комплексного архітектурного проектування. 

3. Результати навчання 
 

Програмний 

результат 

навчання 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання за 

дисципліною  

ПРН-17. 

Проводити 

аналіз і оцінку 

додержання без 

пекових 

санітарно-

гігієних, 

інженерно-

технічних і 

техніко-

економічних 

нормативних 

вимог і 

показників у 

архітектурно-

містобудівному 

проектуванні 

Пояснювально-

ілюстративний, 

пошуково– 

дискусійний  

– усне 

опитування 

здобувачів 

– 

тестування  

РН 17.1.Формувати політику 

безпеки підприємства в 

громадській, господарській та 

адміністративній діяльності, на 

основі врахування показників 

рівнів безпеки, розробляти 

відповідні передумови для 

прийняття управлінських 

рішень. 

РН 17.2.Знати умови праці на 

робочих місцях, вільні від 

прояву небезпечних та 

шкідливих виробничих 

факторів, і процедури їх 

забезпечення, нормативно-

технічну документацію 

моніторингу факторів небезпек 

та їх якісних та кількісних 

характеристик. 
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4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль1. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. 

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності 

Комплексна система знань про захищеність життя і діяльності особистості, 

суспільства і життєвого середовища від небезпечних факторів природного і 

штучного характеру.  

Змістовий модуль 2. Основи охорони праці 

Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, 

санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих 

на збереження життя, здоров'я і працездатності людини під час трудової діяльності. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 
 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ 1. Безпека життєдіяльності 

та основи охорони праці. 

90 17 17 - 56 

Змістовий модуль 1 45 9 10 - 26 

Змістовий модуль 2   30 8 7 - 15 

Підсумковий контроль 15 - - - 15 
 

6. Теми лекцій  

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Правові та організаційні 

питання безпеки 

життєдіяльності та 

охорони праці 

Основні поняття та визначення. 

Законодавча та нормативна база 

України про безпеку життєдіяльності 

та охорону праці. 

2 

Категорійно-понятійний 

апарат з безпеки 

життєдіяльності, 

таксономія небезпек 

Класифікація джерел небезпеки, 

небезпечних та шкідливих факторів. 

Категорії серйозності небезпеки та 

рівнів ймовірності небезпеки. 

Номенклатура та таксономія небезпек 

2 

Застосування ризик-

орієнтованого підходу для 

побудови імовірнісних 

структурно-логічних 

моделей виникнення та 

розвитку НС 

Рівень безпеки. Контроль ризику. 

Критерії встановлення прийнятого 

ризику. Попередження надзвичайних 

ситуацій і ліквідації аварій. 

2 

Менеджмент безпеки в 

надзвичайних ситуаціях, 

правове забезпечення та 

організаційно-

Державне управління безпекою 

життєдіяльності, охороною праці 

3 
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Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

функціональна структура 

захисту населення у НС 

Змістовий модуль 2 

Аналіз умов праці та 

атестація робочих місць 

Міжнародні та державні норми в 

галузі охорони праці. Система 

управління охороною праці в 

організації. Основні заходи пожежної 

профілактики на галузевих об’єктах. 

Державний нагляд та громадський 

контроль за станом охорони праці. 

Травматизм та професійні 

захворювання в галузі. Соціальне 

страхування від нещасного випадку та 

професійного захворювання на 

виробництві.  

2 

Небезпечні та шкідливі 

виробничі чинники на 

виробництві 

Небезпечний виробничий фактор 

(НШВФ). Шкідливий виробничий 

фактор. Сумісна дія того й іншого. 

Нормативні посилання. Класифікація 

небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів  згідно діючих 

норм. Фізичні НШВФ. Хімічні 

НШВФ. Біологічні НШВФ. 

Психофізіологічні НШВФ. 

2 

Розслідування нещасних 

випадків та аварій на 

виробництві 

Нормативно-правове регулювання, 

порядок розслідування та обліку 

нещасних випадків і аварій на 

виробництві, оформлення 

документації, яка обумовлена чинним 

законодавством, про нещасний 

випадок та аварію на виробництві.  

2 

Організація безпечних 

умов праці 

Спеціальні розділи охорони праці в 

галузі професійної діяльності. 

Актуальні проблеми охорони праці в 

наукових дослідженнях. Служба 

охорони праці та її роль в створенні 

безпечних умов праці.. 

2 
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7. Теми практичних занять 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

Ризик як оцінка 

небезпеки  

Заходи і засоби щодо поліпшення 

мікроклімату в виробничих 

приміщеннях  

2 

Небезпека електричного 

струму 

Розрахувати тепло, що виділяється в 

тканинах тіла людини при 

проходженні через нього 

електричного струму. Зазначити 

ефекти, які можуть викликатись 

вказаним теплом залежно від сили 

струму та часу проходження струму 

через організм людини. 

2 

Психо-фізіологічні 

небезпеки. 

Підрахувати приблизний добовий 

хронометраж енерговитрат людей 

певної професії, зайнятих при 

виконанні конкретної фізичної чи 

розумової роботи . 

3 

Надання першої 

долікарської допомоги 

потерпіл 

Розглянути рятувальні й 

реанімаційні дії студента в 

конкретній ситуації при заданому 

ураженні потерпілого. 

3 

Змістовий модуль 2 

Виробниче освітлення 

робочих місць 

Класифікація видів і систем 

освітлення. Штучне освітлення. 

Природне освітлення. Нормування 

освітлення. 

2 

Розрахунок основних 

показників небезпеки і 

ризику на виробництві. 

Характеристику небезпеки і 

ризику для персоналу оцінюють 

кількістю факторів небезпеки або 

результатом нещасних випадків в їх 

взаємозв'язку із загальними 

виробничими показниками.  

2 

Оцінка економічної 

ефективності заходів з 

удосконалення умов та 

охорони праці 

Розрахунок економічної 

ефективності заходів з 

удосконалення умов та охорони 

праці 

2 

Визначення рівнів шуму 

від вентиляторів з 

урахуванням 

звукоізоляції цегляної 

стіни 

Класифікація шуму. Вимірювання 

шуму. Захист від шуму 

1 
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8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

Не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

Поточний контроль: 

– усне опитування студентів 

– письмовий контроль у вигляді тестів за змістовими модулями;  

– тестування на платформі «Moodle».  

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 
 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 30 10 - 20 

Змістовий модуль 2   40 15 - 25 

Підсумковий контроль 30 - - - 
 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 

 

Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 30 

Практична робота № 1 

 Запланувати заходи щодо зменшення ризику реалізації конкретної 

небезпеки.(усне опитування) 

5 

Практична робота № 2 

Зазначити ефекти, які можуть викликатись вказаним теплом залежно 

від сили струму та часу проходження струму через організм людини 

(усне опитування) 

5 

Практична робота № 3 

Визначити: приблизний добовий хронометраж енерговитрат людей 

певної професії, зайнятих при виконанні конкретної фізичної чи 

розумової роботи (усне опитування) 

5 

Практична робота № 4 

Визначити: Спосіб надання першої допомоги однією людиною чи 

двома людьми (усне опитування) 

4 

Самостійна робота (реферат) 5 

Контрольна робота (тестування) 6 

Змістовий модуль 2 40 

Практична робота № 5 

Провести розрахунок освітлення (письмовий контроль) 

5 

Практична робота № 6 

 Розрахувати основні показники небезпеки і ризику виробничого 

травматизму (усне опитування) 

5 
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Практична робота № 7 Оцінити розмір економічної ефективності 

заходів з удосконалення умов праці при впровадженні системи 

управління охороною праці (письмовий контроль) 

5 

Практична робота № 8 

Як діляться шуми за джерелом виникнення? Якими параметрами 

характеризується шум? Як кваліфікуються шуми за тимчасовими 

характеристиками? Як нормуються постійні й непостійні шуми? Які 

існують методи захисту від шуму (усне опитування) (усне 

опитування) 

5 

Самостійна робота (реферат) 10 

Контрольна робота (тестування) 10 

Підсумковий контроль –  диф. залік 30 

Заліковий тест 30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку 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. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 
 

1. Курс дистанційного навчання Безпека життєдіяльності та основи охорони 

праці на сайті Дистанційного навчання ХНУМГ [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=480/ 

2. Методичні вказівки для виконання практичних занять та самостійної роботи 

з навчальної дисципліни  «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (для  

студентів  2-3  курсів  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «бакалавр»  всіх  

спеціальностей)/  Харків.  нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова; уклад.: В. Е. 

Абракітов. О.Ю.Нікітченко–Харків: ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2020. –38с. Режим 

доступу: http://eprints.kname.edu.ua/55348/ 

3. Ачкасов А. Є. Безпека життєдіяльності людини: навч. посібник / А. Є. 

Ачкасов, В. А. Лушкін, В. Е. Абракітов, В. І. Пашков; Харків. нац. ун-т міськ. госп-

http://eprints.kname.edu.ua/55348/
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ва імені О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 569 с. – 

Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/46187/  

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
 

1. Протоєрейський О. С. Основи охорони праці: Навч. посіб. / О. С 

Протоєрейський, О. І. Запорожець – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. Режим 

доступу: 

https://dduvs.in.ua/wpcontent/uploads/files/Structure/library/student/lectures/2017/1/13. 

2. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. 

посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. / А. В. Русаловський. – К.: Університет 

«Україна», 2009. – 295 с. https://www.google.com/search?q= 

3. Третьяков О.В. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом 

на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. О.В. Третьяков, В.В. Зацарний, В.Л. Безсонний – К.: 

Знання, 2010. – 167 с. – Режим доступу: library.krok.edu.ua › category › knmzd › 

knmzd-0228. 

4. Гогіташвілі Г. Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними 

стандартами: Навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, Є.-Т. Карчевські, В. М. Лапін – К.: 

Знання, 2007. – 367 с. – Режим доступу: https://www.google.com/search?q 

5. Катренко Л.А. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. / Л.А. 

Катренко, Ю.В. Кіт, І. П.  Пістун – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с. – 

Режим доступу : https://www.google.com/search?q=. 

 

Обладнання,  устаткування, програмні продукти 

Спеціалізована навчальна лабораторія кафедри Охорони праці та безпеки 

життєдіяльності (ауд. № 202). 

 

https://eprints.kname.edu.ua/46187/
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/knmzd/knmzd-0228.doc
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/knmzd/knmzd-0228.doc

