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СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВИ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ» 

1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність 051 Економіка 

Освітня програма Економічна кібернетика 

Статус дисципліни 
Навчальна дисципліна обов’язково компонента освітньої 

програми  

Інститут / факультет 
Навчально-науковий інститут фізики, математики, 

економіки та інноваційних технологій 

Кафедра Технологічної та професійної освіти 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 7 (сьомий) 

Вид підсумкового контролю Залік 

Мова навчання Українська 

Види занять 
Лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота, 

контрольна робота, співбесіда з лектором 

Методи навчання 

евристичний метод, інтерактивні методи, кейс-метод, 

пояснювально-ілюстративний метод, репродуктивний 

метод, метод e-learning 

Форми навчання  Денна 

Лінк на дисципліну http://dspu.edu.ua/ifmeit/navch-zab/01410-worktraining/ 
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Денна 4 7 90/3 30 16 – 14 – 60 – + – 

2. Викладач 

Павловський Юрій 
Вікторович, кандидат фіз.-
мат. наук, доцент 

Е-mail (особиста): yu_pavlovskyy@ukr.net 
Телефон: +38 (096) 21-21-910 
Ідентифікатор Zoom: 4172913431 
Пароль: 150577 
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3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання 

Формування у майбутніх фахівців компетентностей 
спрямованих на здійснення безпечної життєдіяльності, 
успішної професійної та соціально-відповідальної 
діяльності, формування відповідальності за особисту та 
колективну безпеку, покращення умов праці, підвищення її 
продуктивності, запобігання професійних захворювань та 
виробничого травматизму. 

Результати навчання 

- асоціювати себе як члена громадянського суспільства, 
наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема 
у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися 
власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і 
свобод інших осіб, зокрема, членів колективу; 
- використовувати професійну аргументацію для донесення 
інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до 
фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності; 
- визначати та планувати можливості особистого 
професійного розвитку; 
- використовувати нормативні та правові акти, що 
регламентують професійну діяльність; 
- демонструвати гнучкість та адаптивність у нових 
ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених 
умовах 

Компетентності  

- здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності 
та примножувати досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 
області, її місця у загальній системі знань про природу і 
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 
використовувати різні види та форми рухової активності для 
активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 
- здатність бути критичним і самокритичним; 
- володіти навичками міжособистісної взаємодії 

Пререквізити дисципліни  

Дисципліна викладається після вивчення основних 

дисциплін циклу професійно-практичної підготовки, коли 

студенти вже мають достатню уяву про умови та 

особливості своєї майбутньої професійної діяльності 

Постреквізити дисципліни  
Знання з курсу можуть бути використані при освоєнні 

освітнього компоненту «Виробнича практика» 

 

Програма дисципліни 

Лекції 

Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. 

Тема 2. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я. 

Безпека харчування. 

Тема 3. Природні, техногенні, соціальні та соціально-

політичні загрози, що ведуть до надзвичайних ситуацій. 

Кількісна оцінка небезпек. 

Тема 4. Підготовка до надзвичайної ситуації та дії в її 

умовах. Основи рятування та збереження життя людини у 

невідкладному стані. 

Тема 5. Правові та організаційні основи охорони праці. 

Профілактика травматизму та профзахворювань. 

Тема 6. Основи фізіології та гігієни праці. 
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Тема 7. Основи виробничої безпеки. 

Тема 8. Основи пожежної профілактики на виробничих 

об’єктах. 

Семінарські заняття 

1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки 

життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик як кількісна 

оцінка небезпек. 

2. Безпека харчування. 

3. Природні та техногенні небезпеки, що ведуть до 

надзвичайних ситуацій.  

4. Соціальні та соціально-політичні загрози.  

5. Підготовка до надзвичайної ситуації та дії в її умовах. 

Перша долікарська допомога потерпілим. 

6. Виробниче середовище та його небезпечні і шкідливі 

фактори. Профілактика травматизму та профзахворювань. 

7. Пожежна профілактика на виробничих об’єктах. 

Місце проведення занять 

(локація) 

Кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності (№ 16, 

корпус 1) 

Технічне й програмне 

забезпечення (обладнання) 

Мультимедійний проєктор, ноутбук, плакати, стенди, 

технічне обладнання 

Інформація про консультації За розкладом 

Система оцінювання 

Оцінювання здійснюється за шкалами оцінювання: 

стобальною, національною і ЄКТС. 

Критерії оцінювання див.: http://dspu.edu.ua/ifmeit/navch-

zab/01410-worktraining/ 

Засобами діагностики результатів навчання є: відповіді на 

практичних заняттях, контрольна робота, співбесіда з 

лектором 

Відповіді на практичних 

заняттях 

Співбесіда з 

лектором 

Підсумкова 

контрольна робота Всього за поточну 

успішність ( .потS ) 
ПЗ СП КР 

60 20 20 100 

 
Залік за талоном № 2 і № К (перед комісією) проводиться в 

усній формі з оцінюванням за стобальною шкалою. 

Питання з курсу  
Перелік питань з курсу див.: http://dspu.edu.ua/ifmeit/navch-

zab/01410-worktraining/ 

Політика дисципліни  

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Оцінювання 

на семінарських заняттях проводиться за шкалою від «0» до 

«5» балів. У кінці семестру набрані бали переводяться в 50-

бальну шкалу за формулою:  

5

K

n

A
P  , 

де А – сума всіх поточних балів за відповіді на семінарських 

заняттях, n – кількість відповідей (не менше трьох), К – 

максимальна кількість балів за відповіді на семінарських 

заняттях (50 балів). Якщо студент відповів менше трьох 

разів, то приймаємо n = 3. Перескладання співбесіди з  
 



 4 

 


