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Всім факультетам 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Курс дисципліни покликаний навчити майбутніх 
спеціалістів залізничної галузі вміти оцінювати обстановку 
в умовах надзвичайних ситуацій, вибрати правильне 
рішення щодо забезпечення життєдіяльності працівників. 
Вміти практично здійснювати заходи щодо підвищення 
екологічності технічних засобів і технологічних процесів у 
структурних підрозділах підприємства в повсякденних 
умовах виробництва. 

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: 

- Категорійно-понятійний апарат з безпеки 
життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна 
оцінка небезпек. 

- Природні загрози, характер їх проявів та дії на людей, 
тварин, рослин, об’єкти економіки. 

- Техногенні небезпеки та їх наслідки. Типологія аварій 
на потенційно-небезпечних об’єктах. Хімічна небезпека. 
Виробничі та транспортні аварії. 

- Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Пожежі та 
вибухи. Радіаційна безпека. 

- Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 
особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. 
Поведінкові реакції населення у НС. 

- Застосування ризик-орієнтованого підходу для 
побудови імовірнісних структурно-логічних моделей 
виникнення та розвитку НС 

- Менеджмент безпеки, правове забезпечення та 
організаційно-функціональна структура захисту населення 
та АТО у НС. 

- Основні поняття сучасної екології. Структура 
природного середовища. Природні ресурси. 

- Поняття про екосистеми. Рівні організації органічного 
світу. 

- Основні джерела антропогенного забруднення. 
- Повітряне середовище і його забруднення. 



- Вплив діяльності людини на гідросферу 
- Ресурси суші і її забруднення. 
- Специфіка екологічного впливу залізничного 

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. 
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