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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Основи екології і безпека 
життєдіяльності (охорона праці)» розроблено відповідно до освітньо-
професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура та мистецтво. 
Предметом дисципліни є основи екології у професійній сфері та правила 
з безпеки життєдіяльності та охорони праці. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечувані дисципліни: цикли загальних та професійних дисциплін. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовний модуль 1. Основи екології. 
Змістовний модуль 2. Нормативно-правова база охорони праці. 

Змістовий модуль 3. Безпека життєдіяльності. 
Заплановані 
результати 
навчання 

Завдання навчальної дисципліни: 

- наочно показати взаємообумовленість будови і функції кожного органу, 
зв’язок різних органів і систем, організму і довкілля;  
- ілюструвати доступними конкретними прикладами типових відхилень в 
будові і функціях органів при відхиленнях стану здоров’я, при цьому слід 
підкреслювати практичне значення знань анатомії для спеціалістів. 
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: основні закономірності фізичного та нервово-психічного розвитку 

дітей різних вікових форм; клінічне значення вікових анатомо-ізіологічних 

особливостей дитячого організму; принципи раціонального харчування 

здорових дітей раннього віку; семіотику синдромів ураження різних 

систем та найбільш поширених захворювань дитячого організму. 

вміти: робити висновок про стан фізіологічних функцій організму, його 

систем та органів; аналізувати вікові особливості функцій організму та їх 

регуляцію; аналізувати стан здоров’я людини за різних умов на підставі 

фізіологічних критеріїв; аналізувати стан сенсорних процесів у 

забезпеченні життєдіяльності людини; пояснювати фізіологічні основи 

методів дослідження функцій організму; 

компетенцій: здоров’я людини – визначальний критерій громадського 

розвитку суспільства, суттєвого підвищення його демографічного, 
культурного та соціального потенціалу. І тому ефективна охорона здоров’я 
як нагальну потребу зумовлює адекватне впровадження науково 
розроблених та спрямованих на його збереження та зміцнення 
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профілактичних заходів, що вимагають  ґрунтовного знання анатомії, 
фізіології та гігієни. 
-громадська компетентність: навички та знання основних положень 
анатомії, фізіології та гігієни дитини, прикладні аспекти і використання їх в 
повсякденній  практичної діяльності.  
У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких 
соціальних навичок (soft-skills): 

 володіти навичками надання першої долікарняної допомоги 

 будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього 
процесу; 

 дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у 
професійній діяльності; 

 проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;  

 проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх технологій 
в освітній діяльності. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів 3 

Галузь знань 
02 Культура і 

мистецтво 
Нормативна 

Спеціальність 
022 Дизайн 

Семестр 1 

Модулів – 4 

Освітній рівень: 
перший(бакалаврський 

Аудиторні години: 34 год. 

Змістових модулів – 3 
Лекції: 
24 год. 

Практичні, 
семінарські:  

10 год. 

Загальна кількість годин – 90 
Лабораторні: 

год 

Тижневих годин для денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи студента – 2 

Самостійна робота  
56 год. 

Модульний контроль 

Вид контролю: залік,диф.  
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Основи екології 
Тема № 1. Предмет екології. Структура курсу. 
Сучасне уявлення про екологію,її предмет. Зумовленість розвитку екологічного знання станом 

природного середовища планети. Зв’язок екології з іншими науковими дисциплінами. Головні етапи 
взаємодії людини з навколишнім середовищем. Структура екології.  

Тема 2. Структура природного середовища. 
Зміст поняття «природне середовище». Атмосфера, літосфера, гідросфера, біосфера як 

складові природного середовища планети, їх взаємозв’язок і роль у вин7икненні і підтриманні життя 
на Землі. 

 Тема 3. Кругообіг речовин і енергетичний обмін у біосфері. 
Малий  і великий кругообіг речовин та енергії на Землі. Механізм кругообігу кисню, вуглецю, 

азоту, та води на нашій планеті, Причини та наслідки його порушення. Роль антропогенної діяльності 
у кругообігу речовин і енергії на Землі. Антропогенна діяльність і зменшення концентрації кисню у 
атмосфері, наслідки. 

 
Змістовий модуль 2. Нормативно-правова база охорони праці 

Тема 4. Нормативно-правова база охорони праці в Україні. 
Законодавство України в галузі екології та безпеки життєдіяльності. Закон України «Про охорону 

праці». Поняття і закони про охорону праці. 
Тема 5. Охорона природного середовища як головна мета діяльності суспільства. 

Органи державного управління в галузі екології та безпеки життєдіяльності та їх компетенції. 
Міжнародні організації в галузі екології. Основні законодавчі акти на Україні в галузі екології та безпеки 
життєдіяльності. 

Тема 6. Основи національної безпеки України.  

Головні засади державної політики та захист національних інтересів і гарантування в Україні 
безпеки особи, суспільства і держави від зовнішніх та внутрішніх загроз у всіх сферах життєдіяльності. 

Тема 7. Нормативно-правові засади захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій. 

Закон України «Про Цивільну оборону України», «Про захист населення  і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру». «Про пожежну безпеку», «Про аварійно-
рятувальні служби». 

 
Змістовий модуль 3. Безпека життєдіяльності 

Тема 8. Предмет, задача курсу безпека життєдіяльності. 
Загальні засади безпеки життєдіяльності. Сутність БЖД. Системно-структурний підхід і 

системний аналіз як методологічна основа БЖД. Джерело небезпеки. Фактори небезпеки. Психологія 
безпеки. Ризики і у життєдіяльності людини. 

Тема 9. Безпека взаємодії організму людини з навколишнім середовищем. 
Людина як природний організм. Функції організму людини у взаємодії з навколишнім 

середовищем. Забезпечення здоров’я людини. Основи раціонального харчування.  
Тема 10. Безпека життєдіяльності у природному, техногенному і соціально-політичному 

середовищах.  
Природне середовище життєдіяльності людини. Складові середовища життєдіяльності людини. 

Гігієнічна характеристика чинників природного середовища. Техногенне середовище життєдіяльності 
людини. Вплив соціального середовища на безпеку життєдіяльності. їх повноваження  і права. 
Громадський контроль за дотримання законодавства про охорону праці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



 

Назви тем 
змістових модулів 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Змістовий модуль 1. Основи екології 

1. Сучасне уявлення про екологію,її предмет. 
Зумовленість розвитку екологічного знання 
станом природного середовища планети. 
Зв’язок екології з іншими науковими 
дисциплінами. Головні етапи взаємодії 
людини з навколишнім середовищем. 
Структура екології.  

2 2  – –  

2. Зміст поняття «природне середовище». 
Атмосфера, літосфера, гідросфера, біосфера 
як складові природного середовища планети, 
їх взаємозв’язок і роль у виникненні і 
підтриманні життя на Землі. 

6 2    6 

3. Малий  і великий кругообіг речовин та енергії 
на Землі. Механізм кругообігу кисню, вуглецю, 
азоту, та води на нашій планеті, Причини та 
наслідки його порушення. Роль антропогенної 
діяльності у кругообігу речовин і енергії на 
Землі. Антропогенна діяльність і зменшення 
концентрації кисню у атмосфері, наслідки.  

6 2    6 

Разом за змістовим модулем 1 18 6    12 

Змістовий модуль 2. Нормативно-правова база охорони праці 

4. Законодавство України в галузі екології та 
безпеки життєдіяльності. Закон України «Про 
охорону праці». Поняття і закони про охорону 
праці. 

8 2    6 

5. Органи державного управління в галузі 
екології та безпеки життєдіяльності та їх 
компетенції. Міжнародні організації в галузі 
екології. Основні законодавчі акти на Україні в 
галузі екології та безпеки життєдіяльності 

8 2    6 

6. Головні засади державної політики та захист 
національних інтересів і гарантування в 
Україні безпеки особи, суспільства і держави 
від зовнішніх та внутрішніх загроз у всіх 
сферах життєдіяльності. 

10 2 2   6 

7. Закон України «Про Цивільну оборону 
України», «Про захист населення  і територій 
від надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру». «Про пожежну 
безпеку», «Про аварійно-рятувальні служби». 

12 2 2   6 

Разом за змістовим модулем 2 38 8 4   24 

 
Змістовий модуль 3. Безпека життєдіяльності 

 

8. Загальні засади безпеки життєдіяльності. 
Сутність БЖД. Системно-структурний підхід і 
системний аналіз як методологічна основа 
БЖД. Джерело небезпеки. Фактори 
небезпеки. Психологія безпеки. Ризики і у 
життєдіяльності людини. 

 

10 2 2   6 



9. Людина як природний організм. Функції 
організму людини у взаємодії з навколишнім 
середовищем. Забезпечення здоров’я 
людини. Основи раціонального харчування. 

 14 2 2   6 

10. Природне середовище життєдіяльності 
людини. Складові середовища 
життєдіяльності людини. Гігієнічна 
характеристика чинників природного 
середовища. Техногенне середовище 
життєдіяльності людини. Вплив соціального 
середовища на безпеку життєдіяльності. їх 
повноваження  і права. Громадський контроль 
за дотримання законодавства про охорону 
праці. 

14 2 2   8 

Разом за змістовим модулем 3 24 10 6   8 

Разом 90 24 10   56 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 5 Органи державного управління в галузі екології та безпеки 
життєдіяльності та їх компетенції. Міжнародні організації в галузі 
екології. Основні законодавчі акти на Україні в галузі екології та 
безпеки життєдіяльності  

2 

2 7 Закон України «Про Цивільну оборону України», «Про захист 
населення  і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру». «Про пожежну безпеку», «Про аварійно-
рятувальні служби» 

2 

3 8 Загальні засади безпеки життєдіяльності. Сутність БЖД. Системно-
структурний підхід і системний аналіз як методологічна основа БЖД. 
Джерело небезпеки. Фактори небезпеки. Психологія безпеки. Ризики і 
у життєдіяльності людини. 
 

2 

4 9 Системно-структурний підхід і системний аналіз як методологічна 
основа БЖД. Джерело небезпеки. Фактори небезпеки. Психологія 
безпеки. Ризики і у життєдіяльності людини. 
 

2 

5 10 Природне середовище життєдіяльності людини. Складові середовища 
життєдіяльності людини. Гігієнічна характеристика чинників 
природного середовища. Техногенне середовище життєдіяльності 
людини.  

2 

6. Разом  10 

 
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількіст

ь 
годин 

1 2 
Визначити зміст поняття «природне середовище». Атмосфера, 
літосфера, гідросфера, біосфера як складові природного середовища 
планети, їх взаємозв’язок і роль у виникненні і підтриманні життя на Землі. 

6 

2 3 
Роль антропогенної діяльності у кругообігу речовин і енергії на Землі. 
Антропогенна діяльність і зменшення концентрації кисню у атмосфері, 
наслідки. 

6 

3 4 
Опрацювати Законодавство України в галузі екології та безпеки 
життєдіяльності. Закон України «Про охорону праці». Поняття і закони про 
охорону праці  

6 

4 5 
Охарактеризуйте міжнародні організації в галузі екології. Основні 
законодавчі акти на Україні в галузі екології та безпеки життєдіяльності. 

6 



5 6 
Визначити головні засади державної політики та захист національних 
інтересів і гарантування в Україні безпеки особи, суспільства і держави від 
зовнішніх та внутрішніх загроз у всіх сферах життєдіяльності. 

6 

6 7 

Опрацювати зміст теми Закон України «Про Цивільну оборону України», 
«Про захист населення  і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного і природного характеру». «Про пожежну безпеку», «Про 
аварійно-рятувальні служби». 

6 

7 8 

Визначити значення кровоносної системи для організму дитини. Органи 
кровотворення.  
Артерії. Капіляри. Вени. Серце. Сосуди малого кола кровообігу. Сосуди 
великого кола кровообігу..  

6 

8 9 

.Будова центральної нервової системи. Проаналізувати ЦНС як основний 
регулятор діяльності людини. 
Спинний мозок. Сіра і біла сировина мозку. Провідні шляхи спинного 
мозку. Головний мозок, продовгуватий, середній. Будова кори головного 
мозку. Периферична нервова система. Спинномозкові нерви. 

6 

9 9 
Охарактеризувати сенсорну систему дитини. Органи чуття та їх провідні шляхи. 

Органи зору. Органи слуху і рівноваги. Функції слухового аналізатора. 
Органи нюху. 

6 

10 10 

Дати характеристику та значення техногенного середовища 
життєдіяльності людини. Вплив соціального середовища на безпеку 
життєдіяльності. їх повноваження  і права. Громадський контроль за 
дотримання законодавства про охорону праці. 

8 

Разом  56 

 
СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

 

Кількість балів 
ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

Практичні заняття (25 б) 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 

Самостійна робота (25 б) 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 

Поточний модульний 
контроль (30 б) 

10 10 10 

Підсумковий контроль 
(диф. залік 20) 

20 балів 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 



 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ 

 
1.Екологія, як наука, цілі і задачі. 
2.Поняття «середовище буття», «біосфера». 
3.Взаємодія людини і середовища буття. 
4.Природні та антропогенні фактори середовища буття людини. 
5.Ознаки сучасної соціоекосистеми. 
6.Ознаки надзвичайної ситуації. 
7.Типи надзвичайних ситуацій. 
8.Надзвичайні ситуації в Україні. 
9.Основні види забруднень. 
10.«Парниковий ефект», «кислотні дощі»: поняття та загальна характеристика. 
11.Негативна дія автомобільного транспорту на здоров'я людини. 
12.Родон та навколишнє середовище: загальна характеристика. 
13.Шляхи розповсюдження збудників інфекційних хвороб. 
14.Імунітет: види та методи щеплення. 
15.Діагностика СНІДу. 
16.Небезпека впливу мікро токсинів. 
17.Раптове захворювання: визначення та види. 
18.Вітаміни та здоров'я людини. 
19.Гіповітаміноз А: загальна характеристика. 
20.Динаміка працездатності (за добу, місяць, рік). 
21.Фази працездатності. 
22.Вимоги до освітлення робочого місяця. 
23.Роль та завдання цивільної оборони в сучасних умовах. 
24.Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу. 
25.Оцінка обстановки при надзвичайних ситуаціях. 
26.Захист населення в надзвичайних ситуаціях. 
27.Організація та проведення рятувальних та других невідкладних робіт при надзвичайних 
ситуаціях. 
28.Що вивчає «Безпека життєдіяльності»? Які її мета і завдання? 
29.Чим відрізняється поняття «середовище буття» від «біосфера»? 
30.Яким чином здійснюється взаємодія і середовище буття? 
31.Що таке природні та антропогенні фактори  середовища буття людини? 
32.Який стан екологічної ситуації в Україні? 
33. Які ознаки надзвичайної ситуації? 
35.Які є типи надзвичайних ситуацій? 
36.Які є основні види забруднень навколишнього середовища? 
37.Що таке «парниковий ефект» і «кислотні дощі»? 
38.Який вплив урбанізації на навколишнє середовище? 
39.Які причини біологічного забруднення навколишнього середовища? 
40.Які шляхи розповсюдження збудників інфекційних хвороб? 
41.Які є види імунітету? Які є методи щеплення? 
42.Чим небезпечні мікротоксини? 
43.Як визначають поняття раптового захворювання? Які його види? 
44.Яку роль відіграють вітаміни для здоров’я людини? 
45.Що робити у випадку коли на шкіру потрапила отруйна речовина? 
46.Як допомогти людині, що отруїлася угарним газом? 
47.Які є вимоги до освітлення робочого місця, обігріву? 
48.Яка роль цивільного захисту в сучасних умовах? 
49.Назвіть загальні принципи організації цивільного захисту.  
50.Який сучасний стан охорони праці в Україні? 
51.Що таке небезпечні і шкідливі фактори виробництва? 
52.Назвіть права  працівників під час роботи? 
53.Які види відповідальності посадових осіб і працівників за порушення законодавства України 
ви знаєте? 
54.Які ви знаєте органи державного нагляду за охороною праці ? 
55.Назвіть структуру і основні функції управління охороною праці в організації. 
56.Права і обов’язки працівників служби охорони праці. 



57.Назвіть види навчання з питань охорони праці? 
58.Види інструктажів та їх мета. 
59.Порядок проведення інструктажів. 
60.Мета та завдання профілактики нещасних випадків професійних захворювань і отруєнь на 
виробництві. 
61.Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. 
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