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1. Теми практичних занять  
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності 

 

Практичне заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Загальні положення безпеки життєдіяльності. 

2. Основні поняття та визначення у безпеці життєдіяльності. 

3. Поняття про ризик як міру частоти можливої небезпеки. Особливості 

визначення. Індивідуальний та груповий ризик.  

4. Ризиковий баланс. Рівні ймовірності небезпек. Характеристика. 

5. Матриця оцінки ризику. Концепція прийнятного (допустимого) ризику 

6. Управління ризиком. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття. Вміти: визначати основні принципи 

забезпечення безпеки у повсякденному житті, класифікувати джерела небезпек 

за їх ознаками та проявами, застосовувати набуті знання у реалізації безпеки 

життєдіяльності власної та колективної (групової), враховувати та запобігати 

біолого-соціальним факторам ризику, виявляти шкідливі фактори та вміти 

передбачати наслідки від них для розуміння глобальності і вчинення заходів 

спрямованих на відведення або попередження. 

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: "Про 

організацію навчання курсантів та слухачів навчальних закладів МВС України 

захисту і діям у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного 

характеру": Вказівка МВС України від 25.04.2012 № 6302/Чн. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1.-1.3.; 2.1.-2.4.; 3.1.-3.6. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 6. Гігієна праці та виробнича санітарія 

 

Практичне заняття №2 – 2 год. 

План 

1. Основні фактори виробничого середовища, що визначають та 

формують умови праці на виробництві. 

2. Освітлення виробничих приміщень. 

3. Вібрація, ультразвук та інфразвук. 

4. Виробничий шум. 

5. Загальна характеристика електромагнітних випромінювань. 

6. Інфрачервоне, ультрафіолетове, лазерне та іонізуюче випромінювання. 
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Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття. Вміти: розглядати технологічні процеси з 

точки зору охорони праці, безпеки та надзвичайних ситуацій; визначати 

нормативний рівень небезпеки; надавати консультативну допомогу з питань 

охорони праці.  

Перелік нормативних актів МВС України до вивчення теми: "Про 

організацію навчання курсантів та слухачів навчальних закладів МВС України 

захисту і діям у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного 

характеру": Вказівка МВС України від 25.04.2012 № 6302/Чн. 

 
Рекомендована література до Теми 6: 1.1.-1.3.; 2.1.-2.4.; 3.1.-3.6. 
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2. Теми семінарських занять 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 2. Людина як елемента системи «Людина – життєве середовище» 

 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Людина та її походження. 

2. Біологічні та соціальні ознаки людини. 

3. Діяльність людини. Праця як форма діяльності. 

4. Середовище життєдіяльності: природне, техносфера, ноосфера, 

соціально-політичне середовище. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

походження людини, гіпотези походження людини, біологічні ознаки людини, 

соціальні ознаки людини, діяльність, види діяльності, потреби, групи потреб, 

праця як форма діяльності, природне середовище, техносфера; ноосфера; 

соціально-політичне середовище. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1.-1.3.; 2.1.-2.4.; 3.1.-3.6. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

слухачів на семінарських заняттях 
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Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому рівні 
сформовані необхідні практичні навички та вміння обирати безпечні режими 
службової діяльності та виконання оперативно-службових і службово-бойових завдань 
при надзвичайних ситуаціях та за надзвичайних умов; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність щодо формування 
оптимальних методик (алгоритмів) виконання визначених оперативно-службових та 
службово-бойових завдань за особливих умов (у тому числі – при проведенні 
спеціальних операцій) та при надзвичайних ситуаціях. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства з питань 
профілактики травмування, загибелі працівників Національної поліції під час 
виконання службових обов’язків у повсякденності та при надзвичайних ситуаціях. 

4
 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння обирати безпечні режими 
службової діяльності та виконання оперативно-службових і службово-бойових завдань 
при надзвичайних ситуаціях та за надзвичайних умов; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність щодо формування оптимальних методик 
(алгоритмів) виконання визначених оперативно-службових та службово-бойових 
завдань за особливих умов (у тому числі – при проведенні спеціальних операцій) та 
при надзвичайних ситуаціях. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних 
завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні чинного законодавства з питань профілактики травмування, 
загибелі працівників Національної поліції під час виконання службових обов’язків у 
повсякденності та при надзвичайних ситуаціях. 

3
 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння обирати безпечні режими службової діяльності та виконання оперативно-
службових і службово-бойових завдань при надзвичайних ситуаціях та за 
надзвичайних умов мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, 
виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2
 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння обирати безпечні режими 
службової діяльності та виконання оперативно-службових і службово-бойових завдань 
при надзвичайних ситуаціях та за надзвичайних умов сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1
 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань, 
профілактики травмування, загибелі працівників Національної поліції під час 
виконання службових обов’язків у повсякденності та при надзвичайних ситуаціях. 
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Відсутність на занятті 

 

 

 


