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Цілі навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності з основами охорони 

праці» є формування системи знань, умінь і навичок для організації професійної діяльності 

за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних 

небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих 

наслідків на об’єктах господарювання, а також формування відповідальності за особисту та 

колективну безпеку на виробництві. 

Завдання передбачає вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності з основами 

охорони праці» є озброєння студентів основам знань, вмінь та навичок, які допоможуть їм 

вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо 

забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних 

ситуаціях і формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за 

забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та 

культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

 ‒ сучасні проблеми і головні завдання безпеки життєдіяльності та вміння визначити коло своїх 

обов’язків з питань виконання завдань професійної діяльності з урахуванням ризику виникнення 

небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на 
об’єктах господарювання; 

 ‒ оцінку середовища перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, суспільства, 

процедуру проведення моніторингу небезпечних ситуацій та обґрунтування головних підходів та 

засобів збереження життя, здоров’я та захисту працівників в умовах загрози і виникнення 

небезпечних і надзвичайних ситуацій; 

 ‒ алгоритм прийняття ефективного рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень; 
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 ‒ основні поняття ергономіки, особливості професійної освіти, управління власною  кар’єрою;  

 ‒ організаційно-правові заходи забезпечення безпечної життєдіяльності; 

 вміти:  

‒ орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення техногенної безпеки, обґрунтовано 

вибирати відомі пристрої, системи та методи захисту людини і природного середовища від небезпек;  

‒ оцінювати сталість функціонування об’єкту господарювання в умовах надзвичайних ситуацій 

та обґрунтувати заходи щодо її підвищення; 

‒ обґрунтовувати та забезпечити виконання комплексу робіт на об’єкті з попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків;  

‒ орієнтуватися в основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки; 

 ‒ обґрунтовувати та забезпечити виконання у повному обсязі заходів з колективної та 

особистої безпеки;  

‒ ‒ надавати допомогу та консультації працівникам та населенню з практичних питань безпеки 

життєдіяльності та захисту в надзвичайних ситуаціях, в умовах безробіття, змін на ринку праці 

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми у результаті вивчення 

дисципліни студенти повинні набути таких компетентностей: 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

 

Програмні результати навчання: 

ПР15. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку 

ПР17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності. 

ПР18. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за 

потреби визначати зміст запиту до супервізії. 
 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів 

навчання та компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Безпека життєдіяльності з основами 

охорони праці» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував 

матеріалом таких дисциплін як: «Біологія», «Основи анатомії та фізіології нервової 

системи», «Вікова фізіологія та валеологія», «Вступ до спеціальності». 

У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня 

мотивація здобувачів вищої освіти, а саме: різні методи заохочення, стимулювання, 

залучення до наукової діяльності,  які визначають спрямованість, інтенсивність навчання і 

сприяють проявам творчих здібностей та креативності здобувачів вищої освіти, розуміння 

значення навчання для майбутнього життя, бажання заслужити авторитет серед товаришів і 

викладачів. 

Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання здобувачів 

вищої освіти, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, уміння доводити і 

відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, культури 

ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних занять 

(лекційних та  практичних); виконання індивідуальних завдань із навчальної дисципліни 

протягом семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін, які винесені на 

самостійне опрацювання; підготовку до всіх видів контролю (поточного, підсумкового); 

участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; участь у науковій і науково-методичній 

роботі кафедр, участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах, 

олімпіадах тощо. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль № 1 

Модель життєдіяльності людини. Головні визначення – безпека, загроза, небезпека, 

надзвичайна ситуація, ризик. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Культура 



безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства. Природні 

загрози, характер їхніх проявів і вплив на людей, тварин, рослини, об’єкти економіки. 

Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на потенційно небезпечних об’єктах: 

пожежна безпека, радіаційна безпека, хімічна безпека. Соціально-політичні небезпеки, їхні 

види та характеристики. Соціальні та психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції 

населення у надзвичайних ситуаціях. 

Роль та значення праці у житті сучасної людини. Людина в робочому середовищі.  

Робоча педагогіка як педагогічний піддисципліна. Вступ до предмету трудової педагогіки - 

пояснення термінів (робота, виховання, освіта).  Виховання через роботу в сім'ї, школі, 

центрах опіки та освіти. Мотиви належної участі молоді в робочому процесі.  Підготовка 

людей до роботи - освіта до праці, допрофесійна, профтехосвіта, професійна освіта. Установи, 

що працюють у сфері профорієнтації. Роль освіти в процесі підготовки особистості до роботи 

на сучасному ринку праці. Професійна освіта та освітньо-професійне консультування проти 

потреб світового ринку освіти та праці  Зайнятість, робота та безробіття як погляд на 

професійну підготовку та роль професійного консультування Ергономіка - цілі, сфера, 

завдання. Вплив робочого середовища на функціонування людини. Матеріальне робоче 

середовище. Монотонність праці як фактор завантаженості. Безробіття внаслідок 

невідповідності потребам ринку праці. Розрив у компетентності на ринку праці.  Фактори, що 

створюють та "заважають" створенню робочих місць. 

 

Змістовий модуль № 2 

Система охорони праці в Україні. Захист праці жінок та молоді. Обов'язки та права 

працівника. Зобов'язання роботодавця щодо охорони здоров'я та безпеки. Заходи безпеки та 

засоби захисту особового складу при виконанні професійних обов`язків. Роль професійного 

консультування у наданні допомоги з практичних питань безпеки життєдіяльності та захисту 

в надзвичайних ситуаціях, а також в умовах змін на ринку праці 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси  

Основна 

1. Безпека життєдіяльності та охорона праці : Навч. посібник. Рек. М-вом освіти і науки 

України / Ю. С. Скобло, Т. Б.Соколовська, Д. І. Мазоренко, Л. М.Тіщенко, М. М. Троянов. 

Київ, 2003. 

2. Безпека життєдіяльності та охорона праці (забезпечення соціальної, техногенної та 

природної безпеки: Навч. посібник/ В.В. Бєгун, І.М. Науменко .Київ, 2004. 

3. Грибан В.Г. Охорона праці в галузі: підр. / В.Г. Грибан, О.В. Анодченко. Київ, 2009. 

4. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. Основи охорони праці: Навч. посібник. Київ, 2008 

5. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності та охорона праці. 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівнів 

акредитації/ за ред. /Є. П. Желібо. Львів, 2002. 

6. Ергономіка [Текст]: навч. посібник / О.М.Поплавська. Київ, 2006. 

7. Карапузова Н. Д., Зімниця Є. А., Помогайбо В. М. Основи педагогічної ергономіки. Київ, 

2012. 
Додаткова  

1.Лапін В.М. Безпека життєдіяльності та охорона праці та цивільний захист: навч. посіб. 

Київ, 2011. 

2.Ліпкан В.А. Безпекознавство: Навч. посіб.  Київ, 2009. 

3.Плахтій Д.Б., Савчук А.М., Підгорний В.К. Безпека життєдіяльності та охорона праці та 

цивільний захист в запитаннях і відповідях: навч. посіб. Камянець-Подільський, 2010.  
4.Яремко З.М. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Навчальний посібник. Львів, 2005. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт [Електронний ресурс]: / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://www.rada.kiev.ua. 

2. Офіційний сайт [Електронний ресурс]: / Кабінет Міністрів України. – URL: 



http://www.kmu.gov.ua/. 

3. Офіційний сайт [Електронний ресурс]: / Міністерство освіти і науки України. – URL: 

http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com. 

4. Офіційний сайт [Електронний ресурс]: / Державна служба України з питань праці 

(Держпраці). – URL: http://dsp.gov.ua/ 

5. Офіційний сайт [Електронний ресурс]: / Державна інспекція України з питань праці. – 

URL: http://dpu.gov.ua/default.aspx 
 
Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Інформаційне забезпечення становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи 

у мережі Інтернет (комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої для 

оперативної комунікації. У міжсесійний період студенту необхідна наявність комп’ютерної 

техніки та оргтехніки для виконання завдань самостійної роботи. Прикладне програмне 

забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів 

освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів; Microsoft 

EXEL для табличної обробки та аналізу даних; програма для створення презентацій 

(Microsoft Pover Point). 

 

Види та методи навчання і оцінювання 

Код та назва компетентності 

(згідно ОПП) 

Код  та назва програмного 

результату навчання 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результатів 
навчання 

ЗК 1. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях 

ПР 17. Демонструвати соціально 

відповідальну та свідому 
поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним 

цінностям у професійній та 

громадській діяльності. 

МН1, МН2 

МН3, МН4 

МН5, МН6 

МО4, МО3 

МО5, МО7, 

МО8, МО9 

ПР 18. Вживати ефективних 

заходів щодо збереження 

здоров’я (власного й оточення) 

та за потреби визначати зміст 

запиту до супервізії. 

МН4 МН5 

МН6 

МН7 
 

МО5, МО7, 

МО8, МО9 

ЗК6. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення 

ПР 15 Відповідально ставитися 

до професійного 

самовдосконалення, навчання 

та саморозвитку. 

МН1, МН2, 
МН3, МН4 

МН5, МН6 

МО1 

МО4 

МО7 

МО8 

МО10 

ПР 18. Вживати ефективних 

заходів щодо збереження 

здоров’я (власного й оточення) 

та за потреби визначати зміст 

запиту до супервізії. 

МН4 МН5 

МН6 

МН7 
 

МО5, МО7, 

МО8, МО9 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 



МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо). 

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 
 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 –екзамени; 

МО2 –усне або письмове опитування  

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні  проєкти;  

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  

МО10 –залік. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Безпека 

життєдіяльності з основами охорони праці»  

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т4  

15 

 

40 

 

100 5 5 5 5 5 5 5 

Модульний контроль: 

5 

Модульний контроль: 5 

 

Система та критерії оцінювання 
у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути 

різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі 

вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та 

критеріями: 
 

Суми 

балів 

за 100- 

бально

ю 

шкало

ю 

Оцінка 

в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентнос

ті 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 



90-100 А відмінно 

Здобувач вищої освіти 

виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без 

допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію, 

вміє використовувати 

набуті знання і вміння 
для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 

розкриває власні 

здібності 

Високий 
(творчий) 

відмінно 

зараховано 

82-89 В дуже добре 

Здобувач вищої освіти 
вільно володіє 

теоретичним матеріалу, 

застосовує його на 
практиці, вільно розв'язує 

вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє 
допущені помилки, 

кількість яких незначна 
Достатній 

(конструктивн

о- 

варіативний) 

добре 

74-81 С добре 

Здобувач вищої освіти 
вміє зіставляти, 

узагальнювати, 

систематизувати 
інформацію під 

керівництвом  

викладача, загалом 
самостійно застосовувати 

її на практиці; 

контролювати власну 

діяльність; виправляти 
помилки, з-поміжяких є 

суттєві, добирати 

аргументи для 
підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

Здобувач вищої освіти 

відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і 

розуміння основних 

положень, за допомогою 
викладача може 

аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти 
помилки, з-поміж яких є 

значна кількість суттєвих 

Середній 
(репродуктивни

й) 

задовільно 

 

60-63 Е достатньо 

Здобувач вищої освіти 
володіє навчальним 

матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, 
значну частину його 

відтворює на 

репродуктивному рівні. 



35-59 FХ 

незадовільн

о з 

можливістю 
повторного 

складання 

семестровог
о контролю 

Здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні окремих 
фрагментів, що 

становлять незначну 

частину навчального 
матеріалу. 

Низький 

(рецептивно- 

продуктивни
й) 

незадовільн

о 

не 

зараховано 

1-34 F 

незадовільн

о з 
обов'язкови

м 

повторним 
вивченням 

дисципліни 

Здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні елементарного 
розпізнання і відтворення 

окремих фактів, 

елементів, об'єктів. 

Низький 

(рецептивно- 
продуктивни

й) 

незадовільн
о 

не 
зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 

оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних 

досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у 

наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 

екзаменаційної сесії. Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, 

проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 
Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у 

РДГУ, Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і 

умінь здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє 

забезпечення якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 

здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 

виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. 

ін. 

 
Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 

здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 

завдання, які передбачені у силабусі. 


