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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма обов’язкової навчальної дисципліни складена відповідно до
освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
262 Правоохоронна діяльність (поліцейські).
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи захисту
особистості, суспільства, держави, людства в умовах повсякденного життя, у
надзвичайних ситуаціях та при виконанні службових обов’язків.
Міждисциплінарні зв’язки:
«Особиста безпека поліцейського» пов’язана з такими дисциплінами як
«Домедична підготовка», «Конфліктологія», «Трудове право», «Цивільне
право», «Професійно-психологічна підготовка поліцейського», «Вогнева
підготовка» та ін. В освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра
«Особиста безпека поліцейського» викладається у циклі дисциплін професійної
та практичної підготовки.
Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:
1. Сутність, основні поняття та категорії безпеки життєдіяльності.
2. Поліцейський як елемент системи «Людина-життєве середовище».
3. Природні, техногенні, соціально-політичні небезпеки: характеристика, їх
вплив на людей та об’єкти економіки
4. Організаційно-правовий механізм та методи запобігання надзвичайним
ситуаціям та усунення їх наслідків.
5. Правові й організаційні основи охорони праці й особистої безпеки.
6. Умови праці. Фактори трудової діяльності поліцейського.
7. Профілактика травматизму та професійних захворювань.
8. Основи виробничої безпеки.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета – формування базових знань про основні небезпеки, їх вплив і
заходи щодо забезпечення особистої і колективної безпеки у надзвичайних
ситуаціях природного, техногенного і соціального характеру, у життєвих
ситуаціях і в умовах несення служби.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Особиста безпека
поліцейського» є  навчити здобувачів вищої освіти:
- ідентифікувати шкідливі і небезпечні фактори;
- проводити оцінку обстановки;
- розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від дії небезпечних,
шкідливих та вражаючих факторів;
- застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та здоров’ю
фізичних осіб і публічній безпеці і забезпечення особистої безпеки

правоохоронця;
- ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим
урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя,
здоров’я та працездатності у сфері професійної діяльності правоохоронців;
- визначати ступінь ризику при виконанні службових обов'язків;
- для безпечної діяльності працівників організовувати інструктажі і навчання
підлеглих;
- дотримуватись і контролювати дотримання підлеглими правил техніки
безпеки;
 забезпечувати застосування і правильну експлуатацію індивідуальних і
колективних засобів захисту;
 організовувати порятунок людей і ліквідацію наслідків аварій, катастроф і
інших надзвичайних ситуацій;
 надавати першу домедичну допомогу.
1.3. Згідно з освітньою програмою здобувачі вищої освіти повинні:
 знати:
 основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини;
 вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її
безпеки;
 класифікацію шкідливих і небезпечних факторів, що негативно впливають
на здоров'я людини, та методи їх виявлення;
 способи захисту людини від вражаючих факторів аварій, катастроф,
стихійного лиха;
 основні принципи забезпечення колективної безпеки;
 основи організації і проведення рятувальних і інших невідкладних робіт;
 основні напрямки і способи удосконалюванню ступеня особистої і
колективної безпеки в життєвих та надзвичайних ситуаціях;
 основні законодавчі акти, накази МВС, правила і рекомендації у сфері
безпеки життєдіяльності та охорони праці;
 правила техніки безпеки;
 основні причини виникнення нещасних випадків, професіональних
захворювань та отруєнь працівників Національної поліції;
 шляхи зниження напруженості трудового процесу у сфері професійної
діяльності юристів та працівників Національної поліції;
 основні напрямки і способи по удосконаленню ступеня безпеки в
підрозділах МВС.
 підходи до проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці серед працівників організації (підрозділу);
 основи гігієни праці та виробничої санітарії,
 загальні вимоги з техніки безпеки, пожежної електро-, та вибухобезпеки;
 методи зниження
виробничого травматизму та професійних
захворювань і отруєнь;

знати принципи забезпечення особистої і публічної безпеки під час виконання
службових обов’язків.
вміти:
аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації, ідентифікувати небезпеку;
оцінювати середовище перебування стосовно особистої безпеки, безпеки
колективу, публічної безпеки;
оцінювати негативні фактори середовища перебування та визначати
шляхи усунення їх дії на людину;
самостійно приймати рішення про термінові заходи у разі виникнення
екстремальних ситуацій;
забезпечити особисту безпеку в екстремальних ситуаціях;
визначити психофізіологічні особливості людини та їх роль у
забезпеченні особистої безпеки;
застосовувати сучасні техніку і технології захисту людини, матеріальних
цінностей і суспільних відносин від проявів криміногенної обстановки та
обґрунтовувати їх вибір;
застосовувати заходи, спрямовані на усунення загрози життю та здоров’ю
фізичних осіб і публічній безпеці;
надати першу домедичну допомогу в екстремальних ситуаціях собі та
іншим потерпілим;
працювати автономно та в команді, виконуючи посадові обов’язки та під
час розв’язання складних спеціалізованих задач правоохоронної діяльності;
визначити вимоги законодавчих актів у межах особистої та колективної
відповідальності;
ефективно використовувати положення нормативно-правових документів
з охорони праці в своїй діяльності;
володіти основними методами збереження здоров’я та працездатності
службового персоналу;
проводити заходи з профілактики виробничого травматизму та
професійної захворюваності працівників поліції і правоохоронних органів;
- організовувати інструктажі і навчання підлеглих безпечним прийомам
діяльності;
- забезпечувати застосування і правильну експлуатацію індивідуальних і
колективних засобів захисту.
1.4. Форма підсумкового контролю залік.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин /3 кредити
ECTS.

1.5. Програмні компетентності 262 ПД (поліцейські). НП 2022. (ОК17)
Програмні компетентності, які формуються при вивченні навчальної
дисципліни
Здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та
Інтегральна
практичні проблеми у сфері правоохоронної
компетентність
діяльності або у процесі навчання, що передбачає
застосування певних теорій та методів правоохоронної
діяльності і характеризується комплексністю та
невизначеністю умов
ЗК-1. Здатність застосовувати знання у практичних
Загальні
ситуаціях.
компетентності
ЗК-2. Знання та розуміння предметної області та
(КЗ)
професійної діяльності.
ЗК-5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними
знаннями.
ЗК-7. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.
ЗК-8. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК-9. Здатність працювати в команді.
Спеціальні (фахові, СК-4. Здатність до критичного і системного аналізу
правових явищ і застосування набутих знань та
предметні)
компетентності – навичок у професійній діяльності.
СК-8. Здатність ефективно забезпечувати публічну
СК
безпеку і порядок.
СК-9. Здатність ефективно застосовувати сучасні
техніку і технології захисту людини, матеріальних
цінностей і суспільних відносин від проявів
криміногенної обстановки та обґрунтовувати вибір
засобів і систем захисту людини і суспільних
відносин.
СК14. Здатність до використання технічних приладів
та спеціальних засобів, інформаційно-пошукових
систем та баз даних.
СК15. Здатність до застосування спеціальної техніки,
спеціальних, оперативних та оперативно-технічних
засобів, здійснення оперативно-розшукової діяльності.
СК16. Здатність у передбачених законом випадках
застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні
засоби та вогнепальну зброю, тактичні прийоми під
час службової діяльності в разі отримання інформації
чи безпосереднього виявлення ознак правопорушення
перебуваючи на місці події та в інших службових
ситуаціях, а також здатність надавати домедичну
допомогу.
СК20. Здатність вживати заходів з метою запобігання,
виявлення та припинення адміністративних і
кримінальних правопорушень, заходів, спрямованих
на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб
та публічній безпеці.

2.Програма навчальної дисципліни
ТЕМА №1. «Сутність, основні поняття та категорії безпеки
життєдіяльності»
Предмет
і
завдання
безпеки
життєдіяльності
як
науки.
Міждисциплінарний характер безпеки життєдіяльності, її зв’язок з іншими
науками.
Поняття безпеки. Безпека людини, суспільства, національна безпека.
Потреби людини у безпеці. Основні поняття та визначення безпеки
життєдіяльності. Життєдіяльність – як процес існування та самореалізації
індивіда в єдності його життєвих потреб і можливостей.
Небезпека. Джерела небезпек та їх класифікація: природні, техногенні,
соціальні, воєнні (за Кодексом цивільного захисту України).
Визначення поняття «надзвичайна ситуація» (НС). Класифікація НС за
причинами походження, територіального поширення і обсягів заподіяних або
очікуваних збитків. Рівні НС.
Небезпечні, шкідливі та уражаючі фактори. Класифікація небезпечних та
шкідливих факторів: фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.
Ідентифікація джерел небезпеки і породжених ними факторів.
Ризик, як фактор потенційної небезпеки. Індивідуальний і соціальний
ризик. Концепція допустимого ризику. Управління ризиком.
ТЕМА № 2. «Поліцейський як елемент системи «Людина-життєве
середовище».
Середовище життєдіяльності людини: природне, виробниче, побутове,
соціально-політичне. Фізіологічні особливості організму людини. Будова і
властивості аналізаторів. Значення нервової системи у життєдіяльності людини,
як природної системи захисту її від небезпек. Характеристика основних
аналізаторів безпеки життєдіяльності. Загальні уявлення про обмін речовин та
енергію
Психологічні особливості людини. Характеристика психологічних
властивостей людини. Захисні властивості людського організму. Види
поведінки людини та її психічна діяльність: психічні процеси, стани,
властивості. Психотипи за реакцією людей на небезпеку. Психологічна
надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. Стресові стани у людей,
що знаходяться в районі НС.
Працездатність та її динаміка в часі. Втома та перевтома. Поняття про
психоемоційні напруження (стрес). Види напруження, залежність між рівнем
стресу та результативністю трудової діяльності. Особливості роботи
поліцейського: режим роботи, психологічні вимоги, методи боротьби зі
стресом. Біоритми людини і їх роль у забезпеченні життєдіяльності людини.
Сутність мотивів вигоди та безпеки. Основні заходи щодо створення

психологічного настрою працівника на безпеку праці.
Психофізіологічний стан людини та вплив на нього наркотичних,
лікарських та інших речовин.

ТЕМА № 3. «Природні, техногенні, соціально-політичні небезпеки:
характеристика, їх вплив на людей та об’єкти економіки».
3.1. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус,
осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту.
Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дії на
людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та навколишнє середовище.
Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів
економіки в умовах проявів вражаючих факторів небезпечних метеорологічних
явищ: сильного вітру, урагану, смерчу, шквалу, зливи, сильної спеки, морозу,
снігопаду, граду, ожеледі.
Небезпечні гідрологічні процеси і явища: підтоплення, затоплення
повеневими або паводковими водами, талими водами та в поєднанні з
підняттям ґрунтових вод, підтоплення внаслідок затору льоду, вітрові нагони.
Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки.
Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна
пожежа). Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та
наслідки.
Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика
небезпечних патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії,
бактерії. Пандемії, епідемії, масові отруєння людей. Загальна характеристика
особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, чума та ін.). Інфекційні
захворювання тварин і рослин.
3.2. «Техногенні небезпеки та їхні наслідки»
Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом
впливу.
Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в
залежності від їхнього масштабу.
Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях.
Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення
гідродинамічних небезпек (аварій).
Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних
аварій за характером дії і масштабами. Механізм дії іонізуючих випромінювань
на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. Гостре та хронічне
опромінення. Режими захисту населення. Захист приміщень від проникнення
радіоактивних речовин. Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97.
Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності,

здатності до горіння, впливом на організм людини. Характеристика класів
небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на організм людини. Особливості
забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення аварій з
викидом
небезпечних
хімічних
речовин.
Класифікація
суб’єктів
господарювання і адміністративно-територіальних одиниць за хімічною
небезпекою. Організація дозиметричного й хімічного контролю.
3.3. «Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики»
Класифікація соціальних небезпек за походження. за масштабами, За
статевовіковими ознаками та ін.
Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та
засобів масового ураження.
Тероризм. Види тероризму, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі
фактори; збройні напади, захоплення й утримання об’єктів державного
значення; встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі
(організації, підприємстві), технологічний тероризм.
Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та
безпеку суспільства.
Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Корупція
і криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Шкідливі звички,
соціальні хвороби та їхня профілактика. Алкоголізм та наркоманія. Зростання
злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних посягань на людину.
Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі. Фактори,
що стійко або тимчасово підвищують індивідуальну імовірність наразитись на
небезпеку.
ТЕМА № 4. «Організаційно-правовий механізм та методи запобігання
надзвичайним ситуаціям та усунення їх наслідків»
Засади БЖД в Конституції України. Законодавчі і нормативні акти з
безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення.
Структурно-функціональна схема державного управління безпекою та
захистом у НС в Україні з урахуванням правового статусу і повноважень
органів влади. Органи управління, сили і ресурси з попередження та реагування
на НС на державному рівні. Функції і задачі МВС під час надзвичайних
ситуацій державного рівня.
Єдина державна система цивільного захисту (ЄДС ЦЗ). Основні
принципи захисту населення в НС природного та техногенного характеру.
Способи захисту населення в НС. ДСНС України: функції, завдання.
Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС.
Застосування захисних бар’єрів та видів цивільного захисту: фізичного,
постійно діючого функціонального, природного, комбінованого.
Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.
Колективні та індивідуальні засоби захисту.

Колективні засоби захисту населення: евакуаційні заходи,порядок
проведення; сховища, протирадіаційні укриття (ПРУ) та найпростіші засоби.
Вимоги до засобів захисту. Обладнання сховищ та системи забезпечення їх
функціонування.
Призначення та класифікація засобів індивідуального захисту населення
(ЗІЗ) у НС. Засоби захисту органів дихання та їх класифікація. Засоби захисту
шкіри та їх класифікація. Призначення, класифікація медичних засобів захисту
населення.
Прийоми та способи проведення аварійно-рятувальних та інших
невідкладних робіт. Спеціальна обробка людей, територій, техніки:
дезактивація, дегазація, дезінфекція.

ТЕМА №5. «Правові й організаційні основи охорони праці й
особистої безпеки».
Поняття та предмет охорони праці.
Конституційні засади охорони праці в Україні. Закон України «Про
охорону праці». Основні принципи державної політики України у галузі
охорони праці. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації
за важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці працівників поліції. Обов'язки
працівників щодо додержання вимог нормативно-правових актів з охорони
праці.
Обов'язкові
медичні
огляди
працівників
певних
категорій.
Адміністративна, дисциплінарна і кримінальна відповідальність посадових осіб
і працівників за порушення законодавства про охорону праці. Нормативноправові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та ознаки.
Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці (ССБП).
Міждержавні стандарти ССБП. Національні стандарти України з охорони праці.
Санітарні, будівельні норми, інші загальнодержавні документи з охорони праці.
Система державного управління охороною праці в Україні, їх компетенції
та повноваження.
Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і
права. Державний нагляд за охороною праці на об`єктах МВС. Громадський
контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.
Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в
організації. Права і обов'язки працівників служби охорони праці.
Громадський контроль за станом охорони праці в організації.
Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці, їх
обов'язки і права.
Комісія з питань охорони праці підприємства. Основні завдання та права
комісії. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі.

Принципи організації та види навчання з питань охорони праці.
Інструктажі з питань охорони праці: види, порядок проведення.
ТЕМА №6. «Умови праці. Фактори трудової діяльності
поліцейського».
Характеристика основних форм діяльності працівників Національної
поліції. Класифікація умов праці на виробництві. Класифікація факторів, що
впливають на формування умов праці. Санітарні норми та їх застосування для
аналізу і поліпшення умов праці. Умови праці поліцейського: характеристика,
особливості. Режим праці працівника Національної поліції.
Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці.
Естетика як чинник безпеки праці. Параметри естетичного клімату та їх
визначення. Роль кольору у виробничому середовищі. Колір як джерело
інформації та засіб попередження нещасних випадків. Роль сигнальних
кольорів у забезпеченні безпеки праці. Знаки безпеки, принципи їх побудови та
роль у трудовій діяльності людини.
Основи фізіології праці. Роль центральної нервової системи у трудовій
діяльності людини. Втома. Працездатність. Стресори негативного впливу у
сфері професійної діяльності правоохоронців. Гігієна праці, її значення.
Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці. Загальні підходи до
оцінки умов праці та забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці.
Мікроклімат виробничого середовища та його значення для здоров’я та
працездатності людини, зокрема працівників Національної поліції. Оптимальні
та допустимі мікрокліматичні умови. Нормування параметрів повітря робочої
зони. Вплив на організм людини вологості повітря, його температури та
рухливості. Хімічні фактори повітряного середовища робочого місця, основні
джерела забруднення. Шкідливі речовини та їх класифікація залежно від дії на
організм людини: токсичні, подразнювальні, мутагенні, канцерогенні,
наркотичні, задушливі, сенсибілізатори тощо. ГДК. Виробничий пил та його дія
на організм людини. Вентиляція, її види. Групи заходів захисту від
тепловипромінювань.
Освітлення. Штучне та природне освітлення приміщень. Шум, його
нормування та дія на організм. Заходи захисту від шуму. Вібрація, її
нормування та дія на організм. Заходи захисту від вібрації. Електромагнітне
випромінювання, джерела, його вплив на здоров’я людини і методи захисту
Іонізуюче
випромінювання.
Виробничі
джерела,
іонізуючого
випромінювання, класифікація і особливості їх використання. Типові методи та
засоби захисту від іонізуючого випромінювання у виробничих умовах.
Вимоги охорони праці до розташування виробничого і офісного
обладнання та організації робочих місць.
Шкідливі фактори, які виникають на об'єктах МВС та засоби захисту від
них.

ТЕМА №7. «Профілактика травматизму та професійних
захворювань»
Поняття про виробничий травматизм. Основні групи причин
виробничого травматизму і професійної захворюваності. Причини травматизму
працівників поліції. Наслідки травматизму і професійних захворювань. Методи
аналізу травматизму та професійних захворювань, їх види та сутність. Загальні
засади організації розслідування та обліку нещасних випадків та професійних
захворювань. Порядок розслідування нещасних випадків у Національній
поліції.
Основні заходи щодо попередження та усунення причин травматизму і
професійних захворювань: технічні, організаційні, санітарно-гігієнічні, правові.
Види робіт підвищеної небезпеки. Професійний психофізіологічний відбір як
основний захід забезпечення безпеки при виконанні робіт підвищеної
небезпеки.

ТЕМА №8. Основи виробничої безпеки
Загальні вимоги безпеки. Техніка безпеки у роботі працівника поліції.
Основи пожежної профілактики на виробничих об'єктах
Поняття про пожежу. Процес горіння. Основні причини пожеж. Негативні
наслідки пожеж. Обставини, що сприяють виникненню та розповсюдженню
пожеж. Пожежна безпека в підрозділах Національної поліції. Заходи. пожежної
профілактики. Законодавча база в галузі пожежної безпеки. Основи
забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій. Основні
обов'язки керівника щодо забезпечення пожежної безпеки. Відповідальність за
порушення (невиконання) вимог пожежної безпеки. Навчання з питань
пожежної безпеки. Навчання та інструктажі з питань пожежної безпеки.
Вимоги до забезпечення належної евакуації персоналу із приміщень при
пожежах. Дії працівників Національної поліції на випадок пожежі та надання
першої допомоги потерпілим при отруєнні чадним газом. Засоби гасіння
пожеж.
Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Електричні
травми. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.
Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним
струмом. Умови ураження людини електричним струмом. Напруга кроку та
дотику. Безпека працівників Національної поліції при роботі з комп’ютерною
технікою. Надання першої допомоги потерпілим при ураженні електротоком
Вибухобезпека. Характеристика. Види вибухів. Небезпечні фактори
вибуху та захист від них.

Порядок дій працівників поліції у вибухонебезпечних ситуаціях. Надання
першої допомоги та заходи особистої безпеки.
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