
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК-9; 

2. Назва: Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист; 

3. Тип: обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4-й; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Гнєушев В.О., к.т.н., доцент. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен оволодіти компетенціями, що 

вказані в ОПП спеціальності, і бути здатним: 

•  «володіти гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями; формулювати ідеї, 

концепції з метою використання у професійній діяльності» (РН-1); 

•  «визначати чисельні значення показників оцінювання стану охорони праці в галузях сільського 

господарства. Розробляти заходи з охорони праці і безпеки життєдіяльності відповідно до правових 

вимог законодавства» (РН-22); 

• оцінювати середовище перебування з позицій особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, 

проводити моніторинг небезпечних ситуацій та обґрунтувати головні підходи та засоби збереження 

життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних 

ситуацій;  

• приймати рішення стосовно безпеки в межах своїх повноважень; 

• забезпечувати ефективне управління охороною праці (ОП) та поліпшення умов праці з 

урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні 

нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки 

праці у гірничій галузі. 

• забезпечувати гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах 

гірничої галузі через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових 

осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. 

• проводити ідентифікацію, дослідження умов виникнення і розвитку НС та забезпечувати 

скоординовані дії щодо їх попередження на об’єктах господарювання (ОГ) відповідно до своїх 

професійних обов’язків; 

• обирати і застосовувати методи з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС, розрахунку 

параметрів уражальних чинників джерел НС, що контролюються і використовуються для прогнозування, 

визначати склад сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС; 

• розробляти і впроваджувати превентивні та оперативні (аварійні) заходи цивільного захисту; 

• інтерпретувати новітні досягнення в теорії та практиці управління безпекою у НС. 

• забезпечувати якісне навчання працівників ОГ з питань БЖД, ОП та ЦЗ, надавати допомогу і 

консультації працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту у НС; 

10. Форми організації занять: навчальні заняття (лекційні та практичні), самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Фізика (ОК 6), Хімія (ОК 7), Основи 

екології (ОК 10), Приводи машин та обладнання (ОК 20), Трактори і автомобілі (ОК 27), 

Сільськогосподарські машини (ОК 28), Вантажопідйомна, транспортуюча та транспортна техніка (ОК 

29), Основи державності та права (ОК 32) 
12. Зміст курсу: (перелік тем): 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Ризик-орієнтований підхід 

до надзвичайних подій; 2. Людина як елемент ергатичних систем. Головні фактори впливу 

агропромислового виробництва на організм людини; 3. Правові та організаційні основи охорони праці. 

Організація охорони праці на підприємстві; 4. Профілактика травматизму та професійних захворювань. 

Навчання з питань охорони праці; 5. Основи виробничої безпеки. Електробезпека. Пожежна безпека; 6. 

Причини виникнення, класифікація та моніторинг надзвичайних ситуацій; 7. Захист населення і 

територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків. Надзвичайні ситуації в агропромисловому 

виробництві. 
13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Туровська Г.І. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 198 с. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/2311/1/727153%20zah.pdf 

2. Охорона праці у питаннях та відповідях /За редакцією Москальової В.М./: Навч. посібник. – Рівне: 

НУВГП, 2011. – 444 с. :іл. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16898 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016 р. — 325 с. URL: http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/5/10/5-10-b1.pdf 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:14 год. лекцій, 16 год. практичних 

занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: використання мультимедійних засобів, інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, 

ситуативні завдання. 

15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

    Підсумковий контроль (40 балів): залік шляхом тестування в Навчально науковому центрі 

незалежного оцінювання знань або як результат успішної роботи на практичних заняттях і успішного 

проходження двох модульних контролів знань у ЦНЦНО.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування. 

17. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри                                                                    В.Л. Филипчук, д.т.н., професор 

 

 

DESCRIPTION OF THE COURSE 
1. Code: ОК-9; 

2. Title: Life safety, occupational safety and health, civil protection; 

 3. Type: compulsory; 

 4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

 5. Year of study, when the discipline is offered: 4th; 

 6. Semester when studying discipline: 7; 

 7. Number of ECTS credits established: 3; 

 8. Surname, initials of lecturer / lecturers, scientific degree, position: Hnieushev V.O, Ph.D., Assistant 

Professor 

 9. Result of studios: after studying the discipline, the student must possess the competences specified in the 

EPP specialty and be able to: 

• «have a humanitarian, natural-scientific and professional knowledge;  to formulate ideas, concepts for use in 

professional activity» (PH-1); 

• «To determine numerical values of estimation indicators of a state labor protection in branches of agriculture.  

Develop occupational safety and health measures in accordance with the legal requirements of the law » (PH-22) 

• assess the environment from the standpoint of personal safety, security of the collective, of society, to monitor 

dangerous situations and justify the major approaches and means of preservation of life, health and protection of 

workers under the threat and occurrence of emergency situations;  

• make security decisions within its powers; 

• to ensure the effective management of labor protection (LP) and better working conditions taking into account 

the achievements of scientific-technical progress and international experience, as well as the awareness of the 

indissoluble unity of successful professional activities with obligatory observance of all requirements of labor 

safety in the mining industry. 

• to ensure the preservation of health and the health of workers in the production conditions of the agricultural 

region through effective management of labor protection and the formation of responsible officials and 

specialists for the collective and their own safety. 

• identify, research of conditions of occurrence and development of emergencies and to ensure coordinated 

actions for their prevention in the objects of management (OM) in accordance with their professional duties; 

• choose and apply methods of forecasting and assessing the situation in the emergency area, calculation of 

parameters damaging factors of emergency sources that are controlled and used for prediction, to determine the 

composition of forces, means and resources to overcome the consequences of emergencies; 

• develop and implement preventative and operational (emergency) measures for civil protection; 

• interpret the latest achievements in the theory and practice of safety management in emergency situations. 

• to ensure quality training of employees on issues of life safety, occupational safety and health, civil protection, 

to provide assistance and consultation for employees of organizations (units) for practical protection in 

emergencies 

10. Forms of organizing classes: training classes (lectures and practical), independent work, practical classes, 

control measures. 

 11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Physics (OK 6), Chemistry (OK 7), 

Fundamentals of Ecology (OK 10), Drive Machines and Equipment (OK 20), Tractors and Cars (OK 27), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agricultural Machines (OK 28), Lifting, Transporting and Transport Engineering (  OK 29), Fundamentals of 

Statehood and Law (OK 32). 

12. Course contents: (list of topics): 1. Theoretical foundations of life safety. Risk-oriented approach to 

emergencies; 2. Man as an element of ergatic systems. Main factors of influence of agro-industrial production on 

the human body; 3. Legal and organizational bases of labor protection. Organization of occupational safety at the 

enterprise; 4. Prevention of injuries and occupational diseases. Occupational safety training; 5. The basics of 

industrial safety. Electrical safety. Fire Security; 6. Causes of emergence, classification and monitoring of 

emergencies; 7. Protection of the population and territories from emergencies and their consequences. 

Emergency situations in agro-industrial production. 

13. Recommended educational publications: 
1. Туровська Г.І. Безпека життєдіяльності: навч. посібник / Г.І. Туровська. – Рівне: НУВГП, 2012. – 196с. 

2.Положення про єдину державну систему цивільного захисту. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF 

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

Романюк, А. О. Толок – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2016 р. – 325 с. URL: 

http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/5/10/5-10-b1.pdf 

14. Planned learning activities and teaching methods: 14 hours lectures, 16 hours practical classes, 60 hours 

independent work.  Total - 90 years. 

 Methods: using multimedia tools, interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks. 
 15. Assessment Forms and Criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale. 
 Final control (40 points): credit by testing at the Independent Knowledge Assessment Training Center or as a 

result of successful work in practical classes and the successful completion of two module proficiency tests at the 

Center. 

 Current control (60 points): testing, polling 

 17. Language of instruction: Ukrainian. 

 
 Head of the department                                           Fylypchuk V.L., Doctor of Technical Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


