
АНОТАЦІЯ  

навчальної дисципліни  

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці в галузі 

Назва дисципліни Безпека життєдіяльності та основи охорони 

праці в галузі 

Назва компетентності,  

на розвиток якої спрямована 

дисципліна 

ЗК 1. Здатність реалізовувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати його цінність та необхідність 

сталого розвитку, верховенства права, права 

і свобод людини і громадянина України. 

ЗК 2. Здатність застосовувати, зберігати 

моральні, культурні, наукові цінності на 

основі розуміння історії, розвитку 

суспільства, техніки, технологій у 

практичній діяльності. 

ЗК 3. Знання і розуміння предметної області, 

здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу;  

ЗК 8. Здатність приймати обґрунтовані рі-

шення та застосовувати знання у практичних 

ситуаціях;  

ЗК 10. Навички здійснення безпечної діяль-

ності; 

ЗК 12. Здатність зберігати та примножувати 

знання. 

ФК 1. Здатність використовувати 

нормативно-правову базу законодавства 

України у професійній діяльності  

ФК 2. Здатність володіти навичками 

управління комплексними діями та 

проектами, нести відповідальність за 

прийняття рішень у конкретних виробничих 

умовах. 

Викладач Ємець Б. В. 

Цикл дисциплін (загальна, 

або професійна підготовка) 

Цикл професійної підготовки 

Освітній ступінь  Молодший бакалавр 

Терміни вивчення 

дисципліни (рік, семестр) 

1 курс, 2 семестр 

Обсяг дисципліни 

(год/кредити ЕКТС ) 

90/3 

Аудиторні години 40 

Форма контролю залік 

Вхідні вимоги до студентів,  

які хочуть обрати дисципліну 

Без обмежень 



Результати навчання (уміння та навички): 

ПРН 2. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку сільськогосподарської 

галузі, потреби суспільства, уміння їх використовувати в професійній і 

соціальній діяльності з впровадженням сучасних науково-технічних і культу-

рних досягнень світової цивілізації;  

ПРН 6. Здатність використовувати економічні, аналітичні та статистичні 

методи опрацювання даних у сільськогосподарському виробництві; 

ПРН 9. Здатність кваліфіковано проектувати й організовувати технології 

вирощування насіннєвого та посадкового матеріалу сільськогосподарських 

культур відповідно до встановлених вимог; 

ПРН 11. Здатність координувати, інтегрувати й удосконалювати організацію  

виробничих процесів у сільськогосподарському виробництві; 

ПРН 13. Здатність організовувати результативні і безпечні умови роботи; 

ПРН 14. Вдосконалювати знання і навички за допомогою довідкової та нор-

мативної літератури, відповідної документації для вирішення виробничих 

завдань, пов’язаних з професійною діяльністю; 

ПРН 16. Вміти приймати самостійні рішення з урахуванням: економічної 

ефективності, екологічної надійності, нормативних вимог, стандартів, зако-

нодавства та інших; 

ПРН 19. У своїй професійній діяльності керуватися нормативно-правовими 

документами, інструкціями, рекомендаціями, законодавчими актами України, 

міжнародними нормативно-правовими документами; 

ПРН 20. Розробляти, планувати та впроваджувати еколого-обґрунтовані те-

хнології та аналізувати результати їх впровадження; 

ПРН 24. Перед початком основних технологічних процесів проводити інст-

руктажі з експлуатації обладнання, внесення мінеральних добрив та засобів 

захисту, безпеки життєдіяльності. 

Зміст навчальної дисципліни: 

Тема 1. Вступ до курсу. Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності та 

основи охорони праці в галузі», її зміст, предмет, методи навчання. 

Тема 2. Основні законодавчі акти про охорону праці та безпеку життєдія-

льності (Конституція України, Закони України "Про охорону праці", "Про 

охорону здоров'я", "Про пожежну безпеку", тощо), їх правове поле щодо 

охорони праці. 

Тема 3. Організація робіт з охорони праці на сільськогосподарському підп-

риємстві. Організація служби охорони праці, її основні завдання, функціональні 

обов'язки та права. 

Тема 4. Навчання з питань охорони праці. Інструктажі з охорони праці, їх види, 

проведення та реєстрація.  

Тема 5. Розслідування та облік нещасних випадків, захворювань та аварій на 

виробництві.  

Тема 6. Державний контроль за охороною праці в країні. 

Тема 7. Мікроклімат робочої зони в с.-г. виробництві. 

Тема 8. Освітлення виробничих приміщень.   

Тема 9. Захист від шкідливого впливу виробничих речовин. 

Тема 10. Виробничий шум та вібрація. 



Тема 11. Загальні вимоги безпеки до технологічних процесів і устаткування. 

Тема 12. Забезпечення безпеки праці при експлуатації посудин, що працю-ють 

під тиском. 

Тема 13. Електробезпека. Особливості дії електричного струму на організм 

людини. 

Тема 14. Методи захисту в електроустановках. Надання долікарської допо-

моги при ураженні людини електричним струмом. 

Тема 15. Основи пожежної безпеки. Протипожежні заходи. Засоби пожежо-

гасіння.  

Тема 16. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Вплив факторів навко-

лишнього середовища на безпеку життєдіяльності. 


