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Чуваєв П.І, доцент, доцент кафедри екології та безпеки життєдіяльності. 

Результати навчання. Здатність орієнтуватися в основних методах і 

системах забезпечення безпеки, обґрунтовано вибирати пристрої, системи 

та методи управління захисту людини і природного середовища від 

небезпек. Вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт 

з попередженням виникнення нещасних випадків, надзвичайних ситуацій, 

локалізації та ліквідації їхніх наслідків. 

 

Зміст. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Таксономія, 

ідентифікація та квантифікація небезпек. Види небезпек. Надзвичайні 

ситуації (НС), у природному середовищі, виробничій, транспортній та 

інших сферах. Класифікація НС за причинами походження. 

Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ. Вражаючі 

фактори та негативний їх вплив на людей.Пожежі у природних 

екосистемах. Вражаючі фактори природних пожеж, що ними 

формуються. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і 

механізмом впливу. Класифікація, номенклатура, одиниці виміру. 

Організація безпеки на виробництві. Фізіологія і гігієна праці, виробнича 

санітарія. Нещасні випадки та захворювання на виробництві, виробничі 

аварії, катастрофи та їх наслідки.Пошкодження енергосистем, інженерних 

і технологічних мереж.Небезпечні події на транспорті та аварії на 

транспортних комунікаціях. Транспортування вантажів та небезпечних 

вантажів. Обов’язки роботодавця щодо створення на підприємстві 

безпечних умов праці. Служба охорони праці підприємства. Фінансування 

охорони праці підприємства. Атестація робочих місць за умовами праці. 

Безпека виробничого обладнання, технологічних та виробничих 

процесів. Безпека систем, що працюють під тиском. Безпека при 

експлуатації підйомно-транспортних машин механізмів та пристроїв. 

Безпека при виконанні вантажних та транспортувальних робіт. Роботи 

машини та механізмів підвищеної небезпеки. Експлуатація будівельних 

споруд та інженерних мереж. Актуальність проблеми електротравматизму. 

Вплив електричного струму на організм людини. Класифікація приміщень за 

небезпекою ураження електричним струмом. Основні організаційно-технічні 

заходи і засоби безпечної експлуатації електромереж та електроустановок. 

Загальні поняття про основи горіння. Види горіння. Небезпечні фактори 

пожежі. Класифікація речовин, матеріалів та об’єктів за пожежо-

вибухонебезпечністю. 



Основи забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ і організацій. 

Радіаційна безпека, джерела радіацій та одиниці її вимірювання. 

Класифікація радіаційних аварій. Фактори радіаційного впливу на людину: 

радіаційне ураження, гостре опромінення, хронічне опромінення. Зони 

радіоактивного забруднення. Режими захисту населення. 
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Мова навчання та викладання. Українська. 


