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Tematy Podstawy bezpieczeństwa 

Całkowita liczba punktów i liczba 

godzin studiowania dyscypliny 

3,0 punktów / 90 godzin 

Rodzaj kontroli końcowej Zaliczenie, egzamin 

Nauczyciel 
k. ped. n., docent Glinchuk Julia Alexandrovna 

k. ped. n., docent Tymoszuk Aleksander Stanisławowicz 

Profil nauczyciela (w) na stronie 

internetowej wydziału, w sieci 

społecznościowej 

kztdtcb@rshu.edu.ua  

E-mail nauczyciela: 
yuliyaglinchuk@gmail.com 

tymoschukos@gmail.com 

Link do konwencji edukacyjnej 

dyscypliny w CMS Moodl (jeśli jest 

dostępny) lub w innym zasobie 

http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/ 

Język instrukcji ukraiński 

Konsultacje  Konsultacje okulistyczne: 2 lata tygodniowo zgodnie z harmonogramem 

Konsultacje online: zgodnie z harmonogramem konsultacji 

 
Cele dyscypliny 

Celem nauczania dyscypliny „Bezpieczeństwo życia z podstawami ochrony pracy” jest ukształtowanie systemu wiedzy, umiejętności i zdolności do 

organizacji działalności zawodowej w specjalności, z uwzględnieniem ryzyka wypadków spowodowanych przez człowieka oraz zagrożeń naturalnych 

mogących powodować awarie i niekorzystne skutki na obiektach zarządzanie, a także kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste i 
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zbiorowe w pracy. 

Zadanie obejmuje studiowanie dyscypliny „Bezpieczeństwo życia z podstawami ochrony pracy” ma na celu wyposażenie studentów w podstawy 

wiedzy, umiejętności i zdolności, które pomogą im rozwiązywać problemy zawodowe z obowiązkowymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i 

ochrony w branży w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych oraz motywacji wzmocnienie osobistej odpowiedzialności za zapewnienie gwarantowanego 

poziomu bezpieczeństwa obiektów przemysłowych, wartości materialnych i kulturowych w ramach naukowo uzasadnionych kryteriów dopuszczalnego 

ryzyka. 
W wyniku studiowania dyscypliny student musi znać: 

 - współczesne problemy i główne zadania związane z bezpieczeństwem życia oraz umiejętność określania zakresu ich odpowiedzialności za zadania związane z 

działalnością zawodową, z uwzględnieniem ryzyka wystąpienia zagrożeń, które mogą spowodować awarie i niekorzystne skutki dla obiektów; 

 - ocena środowiska życia pod kątem bezpieczeństwa osobistego, bezpieczeństwa zespołu, społeczeństwa, procedury monitorowania sytuacji niebezpiecznych oraz 

uzasadnienia głównych podejść i środków ratowania życia, zdrowia i ochrony pracowników w przypadku zagrożenia i wystąpienia sytuacji niebezpiecznych i awaryjnych; 

 - algorytm podejmowania skutecznej decyzji w zakresie bezpieczeństwa w ramach swoich uprawnień; 

 - podstawowe pojęcia z zakresu ergonomii, cechy kształcenia zawodowego, zarządzanie karierą;  

 - środki organizacyjne i prawne zapewniające bezpieczne życie; 

 być w stanie:  

- kierując się podstawowymi metodami i systemami utrzymania bezpieczeństwa technogenicznego, zasadny jest dobór znanych urządzeń, systemów i metod ochrony 

człowieka i środowiska naturalnego przed zagrożeniami;  

- ocenić trwałość działania obiektu w sytuacjach awaryjnych i uzasadnić środki mające na celu jego poprawę; 

- uzasadnić i zapewnić wykonanie zestawu prac na terenie budowy, aby zapobiegać awariom, lokalizować i eliminować ich skutki;  

- kierować się głównymi przepisami w dziedzinie bezpieczeństwa; 

 - uzasadnić i zapewnić pełne wdrożenie środków bezpieczeństwa zbiorowego i osobistego;  

- - udzielają pomocy i porad pracownikom i społeczeństwu w praktycznych kwestiach bezpieczeństwa życia i ochrony w sytuacjach kryzysowych, bezrobociu, 

zmianach na rynku pracy 
Zgodnie z wymogami programu edukacyjno-zawodowego w wyniku studiowania dyscypliny studenci muszą nabyć następujące kompetencje: 

ZK1. Umiejętność zastosowania wiedzy w praktycznych sytuacjach 

ZK6. Umiejętność podejmowania świadomych decyzji 

 

Efekty uczenia się programu: 
PR15. Odpowiedzialnie traktuj samodoskonalenie, szkolenie i samorozwój zawodowy 

PR17. Wykazać społecznie odpowiedzialne i świadome zachowanie, przestrzegać wartości humanistycznych i demokratycznych w działalności zawodowej 

i publicznej. 

PR18. Podejmij skuteczne działania w celu zachowania zdrowia (własnego i środowiska) oraz w razie potrzeby ustal treść wniosku o nadzór. 
 

Warunki wstępne studiowania dyscypliny w celu kształtowania programowych efektów uczenia się i kompetencji 



Efektywność opanowania treści dyscypliny „Bezpieczeństwo życia z podstawami ochrony pracy” znacznie wzrośnie, jeśli absolwent opanował 

wcześniej materiał z takich dyscyplin jak: „Biologia”, „Podstawy anatomii i fizjologii układu nerwowego”, „Fizjologia wieku i waleologia”, 

„Wprowadzenie do specjalności ». 

W procesie studiowania dyscypliny stosuje się zarówno motywację wewnętrzną, jak i zewnętrzną studentów, a mianowicie: różne metody 

motywowania, stymulowania, zaangażowania w działalność naukową, które wyznaczają kierunek, intensywność uczenia się oraz promują zdolności 

twórcze i kreatywność studentów. dla przyszłego życia chęć zdobycia prestiżu wśród rówieśników i nauczycieli.  

Wspólne (grupowe) działania przyczyniają się do aktywizacji i efektywności szkolnictwa wyższego, wychowania między nimi humanitarnych relacji, 

samodzielności, umiejętności udowodnienia i obrony swojego punktu widzenia, a także wysłuchania opinii rówieśników, kultury dialogu, odpowiedzialności 

za swoją pracę. 

Samodzielna praca osób ubiegających się o wykształcenie wyższe obejmuje: przygotowanie do zajęć stacjonarnych (wykłady i ćwiczenia); wykonanie 

indywidualnych zadań z dyscypliny w trakcie semestru; praca nad określonymi tematami dyscyplin naukowych, które są zgłaszane do samodzielnego 

opracowania; przygotowanie do wszystkich rodzajów kontroli (bieżąca, końcowa); udział w zajęciach do wyboru, specjalnych seminariach itp.; udział w 

pracach naukowych i naukowo-metodycznych działów, udział w konferencjach naukowych i naukowo-praktycznych, seminariach, konkursach, olimpiadach 

itp. 

 

Lista tematów 

Moduł treści nr 1 
Model życia człowieka. Główne definicje to bezpieczeństwo, zagrożenie, niebezpieczeństwo, sytuacja awaryjna, ryzyko. Bezpieczeństwo człowieka, 

społeczeństwa, bezpieczeństwa narodowego. Kultura bezpieczeństwa jako element kultury ogólnej realizujący ochronną funkcję ludzkości. Zagrożenia 

naturalne, charakter ich przejawów oraz wpływ na ludzi, zwierzęta, rośliny, przedmioty gospodarki. Zagrożenia spowodowane przez człowieka i ich 

konsekwencje. Typologia wypadków na obiektach potencjalnie niebezpiecznych: bezpieczeństwo przeciwpożarowe, bezpieczeństwo radiacyjne, 

bezpieczeństwo chemiczne. Zagrożenia społeczno-polityczne, ich rodzaje i cechy. Społeczne i psychologiczne czynniki ryzyka. Reakcje behawioralne 

ludności w sytuacjach kryzysowych. 

Rola i znaczenie pracy w życiu współczesnego człowieka. Człowiek w środowisku pracy. Pedagogika pracy jako subdyscyplina pedagogiczna. 

Wprowadzenie do przedmiotu pedagogiki pracy - wyjaśnienie pojęć (praca, edukacja, edukacja). Wychowanie przez pracę w rodzinie, placówkach szkolno-

wychowawczych. Motywy właściwego udziału młodzieży w procesie pracy. Przygotowanie ludzi do pracy - edukacja do pracy, edukacja przedszkolna, 

zawodowa, zawodowa. Instytucje zajmujące się doradztwem zawodowym. Rola edukacji w procesie przygotowania człowieka do pracy na współczesnym 

rynku pracy. Kształcenie i poradnictwo edukacyjno-zawodowe a potrzeby światowego rynku edukacji i pracy Zatrudnienie, praca i bezrobocie w 

perspektywie szkolenia zawodowego i rola poradnictwa zawodowego Ergonomia - cele, zakres, zadania. Wpływ środowiska pracy na funkcjonowanie 

człowieka. Materialne środowisko pracy. Monotonia pracy jako czynnik obciążenia pracą. Bezrobocie spowodowane niedostosowaniem się do potrzeb rynku 

pracy. Luka kompetencyjna na rynku pracy. Czynniki, które tworzą i „utrudniają” tworzenie miejsc pracy.  

 

Moduł treści nr 2 



System ochrony pracy na Ukrainie. Ochrona pracy kobiet i młodzieży. Obowiązki i prawa pracownika. Zobowiązania pracodawcy dotyczące zdrowia i 

bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa i środki ochrony personelu podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Rola doradztwa zawodowego w 

udzielaniu pomocy w praktycznych kwestiach bezpieczeństwa życia i ochrony w sytuacjach kryzysowych, a także w warunkach zmian na rynku pracy 

 

Zalecana literatura i źródła informacji  
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Zasoby informacji 

1. Oficjalna strona [Zasoby elektroniczne]: / Rada Najwyższa Ukrainy. - Tryb dostępu: http://www.rada.kiev.ua. 

2. Oficjalna strona [Zasoby elektroniczne]: / Gabinet Ministrów Ukrainy. - URL: http://www.kmu.gov.ua/. 

3. Oficjalna strona [Zasoby elektroniczne]: / Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy. - URL: http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com. 

4. Oficjalna strona [Zasoby elektroniczne]: / Państwowa Służba Ukrainy ds. Pracy (Państwowa Służba Pracy). - URL: http://dsp.gov.ua/ 

5. Oficjalna strona [Zasoby elektroniczne]: / Państwowa Inspekcja Pracy Ukrainy. - URL: http://dpu.gov.ua/default.aspx 
 
Sprzęt i oprogramowanie / sprzęt 

Wsparcie informacyjne składa się z funduszy bibliotecznych RDGU, umiejętności pracy w Internecie (zajęcia komputerowe), obsługi własnej strony 

internetowej oraz urządzeń mobilnych do komunikacji online. W okresie między sesjami student potrzebuje dostępności sprzętu komputerowego i 

biurowego do wykonywania zadań samodzielnej pracy. Oprogramowanie użytkowe do pracy z treściami edukacyjnymi dyscypliny i wykonywania 

przewidzianych typów działań edukacyjnych: edytor tekstu MS Word do tworzenia dokumentów; Microsoft EXEL do tabelarycznego przetwarzania i 

analizy danych; program do tworzenia prezentacji (Microsoft Power Point). 



 

Rodzaje i metody szkolenia i oceniania 

Kod i nazwa kompetencji (wg 

OPP) 

Kod i nazwa wyniku uczenia się 

programu 

Metody 

nauczania 

Metody 

oceny 

efektów 
uczenia się 

LC 1. Umiejętność zastosowania 

wiedzy w sytuacjach praktycznych 

PR 17. Wykazać społecznie 

odpowiedzialne i świadome 
zachowanie, przestrzegać wartości 

humanistycznych i demokratycznych 

w działalności zawodowej i 

społecznej. 

MH1, MH2 

MH3, MH4 

MH5, MH6 

MO4, MO3 
MO5, MO7, 

MO8, MO9 

PR 18. Podejmij skuteczne 

działania w celu zachowania 

zdrowia (własnego i środowiska) 

oraz w razie potrzeby ustal treść 

wniosku o nadzór. 

MH4 MH5 

MH6 

MH7 

 

MO5, MO7, 

MO8, MO9 

ZK6. Umiejętność podejmowania 

świadomych decyzji 

PR 15 Odpowiedzialnie traktuj 

samodoskonalenie, szkolenie i 

samorozwój zawodowy. 

MH1, MH2, 

MH3, MH4 
MH5, MH6 

MO1 

MO4 

MO7 

MO8 

MO10 

PR 18. Podejmij skuteczne 

działania w celu zachowania 

zdrowia (własnego i środowiska) 

oraz w razie potrzeby ustal treść 

wniosku o nadzór. 

MH4 MH5 

MH6 

MH7 

 

MO5, MO7, 

MO8, MO9 

 

METODY NAUCZANIA 

MN1 - metoda werbalna (wykład, dyskusja, wywiad itp.);  

MH2 - metoda praktyczna (laboratorium i zajęcia praktyczne);  

MH3 - metoda wizualna (metoda ilustracji i metoda demonstracji); 



MH4 - praca z literaturą edukacyjną i metodyczną (podsumowanie, podsumowanie, opatrzenie uwagami, recenzja, opracowanie abstraktu); 

MH5 - metoda wideo w połączeniu z najnowszymi technologiami informacyjnymi i narzędziami komputerowymi (odległość, multimedia, zorientowanie na 

sieć itp.). 

MH6 - samodzielna praca (rozwiązywanie problemów);  

MH7 - samodzielna praca naukowa. 
 

METODY OCENY WYNIKÓW KSZTAŁCENIA 

MO1 - egzaminy; 

MO2 - ankieta ustna lub pisemna  

MO3 - kolokwium, 

MO4 - testowanie; 

MO5 - projekty zespołowe;  

MO6 - eseje, eseje; 

MO7 - prezentacje wyników wykonanych zadań i badań;  

MO8 - prezentacje i wystąpienia na imprezach naukowych; 

MO9 - ochrona pracy laboratoryjnej i praktycznej;  

MO10 - kredyt. 
 

Podział punktów uzyskanych przez studentów z dyscypliny „Bezpieczeństwo życia z podstawami ochrony pracy”  

Bieżące testy i niezależna praca Test końcowy 

(egzamin) 

Suma 

Moduł treści 1 Moduł treści 2 INDZ 

T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4  

15 

 

40 

 

100 5 5 5 5 5 5 5 

Sterowanie modułowe: 

5 

Sterowanie modułowe: 5 

 

System i kryteria oceny na Równieńskim Państwowym Uniwersytecie Humanistycznym 

. 

Rezultat działalności dydaktycznej kandydata na studia wyższe ocenia się zgodnie z Regulaminem w sprawie oceny wiedzy i umiejętności 

kandydatów na studia wyższe RPUH według następujących poziomów i kryteriów: 

 



Ilości 

punkt

ów za 

100- 

skala 

punkto

wa 

Zalicze

nie w 

ECTS 

Wartość 

oceny 

ECTS 

Kryteria oceny 
Poziom 

kompetencji 

Wynik w skali kraju 

badanie test 

90-100 A doskonale 

Kandydat na studia wyższe wykazuje 

szczególne zdolności twórcze, potrafi 

samodzielnie zdobywać wiedzę, bez 

pomocy nauczyciela wyszukuje i 

przetwarza niezbędne informacje, potrafi 

wykorzystać zdobytą wiedzę i 

umiejętności do podejmowania decyzji w 

nietypowych sytuacjach, przekonująco 

argumentuje odpowiedzi, samodzielnie 

ujawnia swoje umiejętności. 

Wysoka 

(kreatywna) 
doskonale 

uznany 

82-89 B 
bardzo 

dobrze 

Absolwent biegle posługuje się materiałem 

teoretycznym, stosuje go w praktyce, 

swobodnie rozwiązuje ćwiczenia i 

problemy w standardowych sytuacjach, 

samodzielnie poprawia błędy, których 

liczba jest niewielka 

Wystarczające 

(zmienna 

konstruktywna) 

w porządku 



74-81 C w porządku 

Kandydat z wyższym wykształceniem 

potrafi porównać, podsumować, 

usystematyzować informacje doprowadziło

 nauczyciel na ogół 

samodzielnie stosuje go w praktyce; 

kontrolować własne działania; poprawiać 

błędy, wśród których są istotne, wybierać 

argumenty potwierdzające opinie 

64-73 D 
zadowalaj

ąco 

Kandydat z wyższym wykształceniem 

odtwarza znaczną część materiału 

teoretycznego, wykazuje znajomość i 

zrozumienie podstawowych przepisów, z 

pomocą nauczyciela może analizować 

materiał dydaktyczny, poprawiać błędy, 

wśród których znajduje się znaczna liczba 

istotnych Średni 

(reprodukcyjny) 
zadowalająco 

 

60-63 E dość 

Kandydaci na studia wyższe posiadają 

materiał dydaktyczny na poziomie 

wyższym niż podstawowy, znaczna jego 

część odtwarza na poziomie 

reprodukcyjnym. 



35-59 FX 

niezadowal

ający z 

możliwości

ą 

ponownego 

montażu 

kontroli 

semestralne

j 

Wnioskodawca dysponuje materiałem na 

poziomie poszczególnych fragmentów, 

które stanowią niewielką część materiału 

edukacyjnego. 

Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostatecznie nie przypisano 

1-34 F 

niezadowal

ający z 

obowiązko

wym 

ponownym 

studiowanie

m 

dyscypliny 

Kandydat na studia wyższe dysponuje 

materiałem na poziomie elementarnego 

rozpoznawania i odtwarzania 

poszczególnych faktów, elementów, 

przedmiotów. 

Niski (chłonny-

produktywny) 
niedostatecznie nie przypisano 

 

Ocena końcowa (ogólna) z dyscypliny jest sumą ocen (punktów) ocenianych za poszczególne oceniane formy aktywności edukacyjnej: bieżąca i 

końcowa ocena stopnia opanowania materiału teoretycznego na zajęciach oraz samodzielnej pracy (kontrola modułowa); ocena (punkty) za testy 

laboratoryjne; ocena (punkty) za zajęcia praktyczne; ocena przez IDP; ocena (punkty) za udział w konferencjach naukowych, konkursach, 

przygotowywanie publikacji naukowych itp. 

Kandydaci na studia wyższe po zajęciach stacjonarnych mają prawo do podwyższenia swojej oceny tylko na egzaminach (końcowej kontroli 

modułowej) zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej. Test jest ustalany na podstawie wyników aktualnego sterowania modułowego, 

przeprowadzany jest po zakończeniu nauki z dyscypliny. 
 

Polityka dyscypliny 
Organizując proces kształcenia, kandydaci, nauczyciele, metodycy i administracja działają zgodnie z: Regulaminem organizacji procesu kształcenia w 

RDGU, Regulaminem rzetelności akademickiej, Regulaminem oceny wiedzy i umiejętności osób ubiegających się o wykształcenie, Regulaminem praktyk, 

Regulaminem wewnętrznego zapewniania jakości . 

Każdy nauczyciel ustala system wymagań i zasad postępowania dla studentów uczelni wyższych na zajęciach, informuje ich o zasadach wykonywania 

różnego rodzaju pracy. Jednocześnie należy liczyć się z frekwencją na zajęciach i aktywnością na zajęciach praktycznych; (nie) dopuszczalność nieobecności 

i opóźnień na zajęciach; korzystanie z telefonu komórkowego, tabletu lub innych urządzeń mobilnych podczas lekcji; nieterminowe wykonanie zadania itp. 



 

Polityka uczciwości 
Kandydaci na studia wyższe, wykonujący pracę samodzielną lub indywidualną, muszą przestrzegać zasady uczciwości. W przypadku plagiatu w 

jakimkolwiek rodzaju pracy kandydata otrzymuje ocenę niedostateczną i musi ponownie wykonać zadania przewidziane w sylabusie.  

 

 
 

 


