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Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Використовуючи знання про небезпечні і шкідливі фактори 
навколишнього середовища практично здійснювати заходи 
щодо підвищення безпеки та екологічності технічних 
засобів і технологічних процесів на підприємствах 
промислового транспорту. 
Вміти організувати самозахист і захист виробничого 
персоналу, населення в умовах аварій, катастроф,  
стихійного лиха, застосування сучасної зброї. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Знання з фізики, хімії, біології, загального курсу транспорту 
та ін. 

Теми аудиторних занять та 
самостійної роботи 

32 години лекцій та 16 годин практичних занять 
Основні теми лекцій: 
- Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.�Таксономія, 
ідентифікація та квантифікація небезпек. 
- Характеристика небезпечних природніх процесів і явищ. 
- Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори. 
Промислові аварії, катастрофи та їх наслідки. 
- Основи забезпечення пожежної безпеки промислових 
підприємств, установ, організацій.  
- Радіаційно небезпечні об’єкти. Типологія аварій на 
хімічно небезпечних об’єктах. 
- Глобальні проблеми людства. Соціально-політичні 
конфлікти. 
- Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи 
цивільного захисту. Основні заходи і засоби захисту 
населення і територій. 
- Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови 
імовірнісних структурно-логічних моделей виникнення та 
розвитку НС. Ризик, як кількісна оцінка небезпек. 
- Поняття про «Екологію» як науку. Завдання і методи 
екологічних досліджень. 
- Основні екологічні закони. Основні концепції взаємодії 
суспільства і природи. 
- Форми антропогенного впливу на навколишнє 
середовище 
- Глобальні проблеми людства 



- Регіональні екологічні проблеми України.  
- Управління природокористуванням та правовий захист 
навколишнього середовища. 
- Міжнародний досвід і співробітництво в галузі охорони 
навколишнього середовища і раціонального 
природокористування  
- Специфіка екологічного впливу промислового 
транспорту на довкілля. 
 
Основні теми практичних занять: 

- Оцінка психологічних якостей особистості, що 
впливають на безпеку діяльності. Кількісна оцінка ризику. 

- Прогнозування та оцінка обстановки в надзвичайних 
ситуаціях. Оцінка обстановки при вибухах газоповітряної 
суміші. 

- Перша медична допомога при невідкладних станах, що 
виникають під час НС. 

- Організація спостереження та контроль забруднень 
атмосферного повітря. Розподіл концентрацій 
забруднюючих речовин в атмосфері. 

- Розрахунок розсіювання нагрітих викидів шкідливих 
речовин в атмосфері. 

- Розрахунок напірного зернистого фільтру. 
Мова викладання Українська 
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