
 

 

Уманський національний 

університет садівництва 

Інженерно-технологічний 

факультет 

Кафедра прикладної 

інженерії та охорони праці 

СИЛАБУС  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Безпека життєдіяльності» 

 
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки» 

Освітня програма: Комп’ютерні науки 

Рік підготовки: 1-й 

Семестр 1-й 

Форма навчання: денна 

Кількість кредитів ЄКТС: 3 

Мова викладання: українська 

Обов’язкова/вибіркова: обов’язкова 
 

 
Лектор курсу Едуард Васильович Прокопенко 

Профайл лектора https://piop.udau.edu.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi-ta-

spivrobitniki/prokopenko-eduard-vasilovich.html 

Контактна інформація лектора (е-mail) proked@ukr.net 

Сторінка курсу в MOODLE https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=527 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу 

Теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців 

щодо створення безпечних умов діяльності і життя, опанування 

принципів гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку 

суспільства. Набуття вмінь розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі комп'ютерних наук або у 

процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

інформаційних технологій і характеризується компетентністю та 

невизначеністю умов. 

Завдання курсу 

Забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності 

працівників у виробничих умовах конкретних галузей 

господарювання через ефективне управління охороною праці та 

формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за 

колективну та власну безпеку. 

Компетентності 
– здатність бути критичним і самокритичним (ЗК10); 

– здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК11). 

Програмні результати 

навчання 

– уміння вільно користуватися рідною і іноземною мовами як 

засобом ділового спілкування, примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і 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, ведення безпечного та здорового способу 

життя (ПР19). 

 



СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години  

(лекції / 

практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Наукові основи 

безпеки життєдіяльності 
1/2 

Теоретичні основи безпеки 

життєдіяльності. Концепція допустимого 

ризику. Принципи забезпечення безпечної 

життєдіяльності. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

лабораторних 

завдань, 

наведених в 

методичних 

вказівках або в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

7 

Тема 2. Людина в 

системі «людина – 

середовище» 
1/2 

Структурно-функціональна організація 

людини з точки зору взаємодії її з 

оточуючим середовищем. Вплив діяльності 

людини на навколишнє середовище. 7 

Змістовий модуль 2 

Тема 3. Правові та 

організаційні питання з 

охорони праці. 
2/4 

Вступ, історія розвитку охорони праці. 

Стан охорони праці, виробничого 

травматизму та професійних захворювань в 

Україні та світі. Соціально-економічне 

значення охорони праці. Основні поняття в 

галузі охорони праці. Предмет, зміст курсу 

та зв’язок з іншими дисциплінами. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

лабораторних 

завдань, 

наведених в 

методичних 

вказівках або в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

14 

Тема 4. Законодавство 

України з охорони 

праці. 
2/4 

Законодавчі акти України про охорону 

праці. Розділи та основні принципи Закону 

України «Про охорону праці». Права і 

пільги для працівників в Законі України 

«Про охорону праці». Відшкодування 

працівникам за шкідливі умови праці і 

втрату здоров’я. Праця жінок в Законі 

України «Про охорону праці». Праця 

підлітків в Законі України «Про охорону 

праці». Відповідальність за порушення 

законодавства про охорону праці. 

14 

Змістовий модуль 3 

Тема 5. Державне 

управління охороною 

праці, організація 

охорони праці на 

виробництві, контроль і 

нагляд за охороною 

праці. 

2/4 

Органи державного управління охороною 

праці, їх компетенція. Нагляд і контроль за 

охороною праці. Організація охорони праці 

на виробництві. Структура управління 

охороною праці (СУОП), її функції на 

підприємствах. Оціночні показники роботи 

СУОП. Виконавчі органи СУОП.  

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

лабораторних 

завдань, 

наведених в 

методичних 

вказівках або в 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

14 

Тема 6. Аналіз 

травматизму і 

професійних 

захворювань. 

 

2/4 

Особливості формування умов праці на 

виробництві. Класифікація небезпечних і 

шкідливих виробничих факторів. Терміни 

визначення: травма, профзахворювання, 

отруєння. Види нещасних випадків та їх 

класифікація. Основні причини нещасних 

випадків та методи їх аналізу. 

14 

Змістовий модуль 4 

Тема 7. Основи 

виробничої санітарії 
2/4 

Поняття про систему людина – машина – 

середовище. Визначення терміну 

«виробнича санітарія». Фактори 

навколишнього середовища, їх параметри і 

дія на організм людина. Мікроклімат на 

робочому місці. Виробничий пил і 

шкідливі речовини. Шум і вібрація.  

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Виконання 

лабораторних 

завдань, 

наведених в 

методичних 

вказівках або в 

14 

Тема 8. Вентиляція 

виробничих приміщень 
2/2 

Призначення та класифікація систем 

вентиляції. Природна вентиляція. 
8 



Механічна вентиляція (штучна). Санітарні 

вимоги до вентиляційних установок. 

Розрахунок повітрообміну та контроль дії 

вентиляції. Засоби індивідуального 

захисту. 

системі 

дистанційного 

навчання Moodle 

Тема 9. Загальні основи 

електробезпеки та 

пожежної безпеки 

 

2/2 

Поняття електротравматизму і основні 

його причини. Дія струму на організм 

людини. Фактори, що впливають на 

наслідки ураження струмом. Класифікація 

приміщень за ступенем ураження струмом. 

Засоби захисту від ураження електричним 

струмом. Процес горіння, його початкові 

форми  та причини виникнення пожеж. 

Небезпечні та шкідливі фактори, що 

виникають при пожежі. Спалимість і 

вогнестійкість матеріалів, конструкцій і 

будівель. Пожежовибухова небезпека 

будівель. Система протипожежного 

захисту. Попередження виникнення та 

розповсюдження пожеж. Вогнегасячі 

речовини. Засоби гасіння пожеж. 

Автоматичні системи гасіння пожеж. 

8 
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ПОЛІТИКИ КУРСУ 

 

Політика оцінювання 

В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна 

шкала оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може 

набрати здобувач за всіма видами контролю знань з дисципліни з 

урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, 

модульного контролю, підсумкового контролю тощо).  

Політика щодо академічної 

доброчесності 

Під час виконання практичних та тестових завдань, проведення 

контрольних заходів студенти повинні дотримуватися правил 

академічної доброчесності, які визначено Кодексом 

доброчесності Уманського НУС. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в роботі студента є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. У випадку таких подій – реагування відповідно до 

Кодексу доброчесності Уманського НУС. 

Політика щодо відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба) навчання може відбуватись індивідуально 

(за погодженням із деканом факультету) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А 

зараховано 

82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 F не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 




