
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної  

дисципліни  
Безпека життєдіяльності та охорона праці 

Повна офіційна назва 

закладу  

вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного  

підрозділу  
Класичний фаховий коледж Сумського державного університету 

Розробник(и) 

Рязанцева Оксана Вікторівна, Рязанцев В’ячеслав Вікторович, 

викладачі Класичного фахового коледжу Сумського державного 

університету 

Рівень освіти 
Фахова передвища освіта; 

НРК України – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної  

дисципліни 

 18 тижнів протягом 4-го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 3,0 кредити ЄКТС,  90 

годин, з яких 54 годин становить контактна робота з викладачем 

(40 години лекцій, 14 годин практичних занять), 36 годин 

самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки 

Передумови для вивчення  

дисципліни 
Необхідні знання з:  «Екологія», «Правознавство»   

Додаткові умови Без додаткових умов 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є теоретична і практична підготовка майбутніх фахівців з 

опанування знань, умінь і навичок створювати безпечні умови життя і діяльності у середовищі 

існування, засвоєння світоглядних принципів гармонійних стосунків людини з технікою, 

природою та суспільством. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.   

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Основні поняття та визначення БЖД 

БЖД – як категорія. Наукові основи БЖД. Поняття небезпеки, небезпечних ситуацій. Поняття 

потенційної небезпек.  Класифікація небезпек. Характеристика небезпечних та шкідливих 



 

факторів, принцип їх нормування. Ризик – як оцінка небезпек. Системний (або комплексний) 

аналіз безпеки життєдіяльності. 

Тема 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об'єкти 

економіки 

Людина, як біологічний та соціальний суб‘єкт . Середовище життєдіяльності людини: природне 

середовище, соціально-політичне середовище, техногенне середовище (техносфера).  Вплив 

діяльності людини на навколишнє середовище. Пожежна небезпека. 

Тема 3. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті 

Техногенні небезпеки та їх уражаючі фактори. Шум, вібрація та захист від них. 

Випромінювання та захист від них.  Хімічні фактори небезпек. Біологічно небезпечні фактори 

та захист від них.  Психофізіологічні фактори небезпек. 

Тема 4. Небезпеки, що ведуть до НС та заходи зниження їх наслідків 

Природні небезпеки. Техногенні небезпеки. Соціально-політичні небезпеки. Комбіновані 

небезпеки. 

Тема 5. БЖД в умовах надзвичайних ситуацій (НС) 

Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій. Запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій. Організація життєзабезпечення населення в умовах надзвичайних 

ситуацій. Інформація про загрозу або виникнення НС, поведінка та дії в цих умовах. 

Оперативне управління за умов НС. Пункти управління НС. Карантин та інші санітарно-

профілактичні заходи. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Долікарська допомога 

потерпілому. 

Тема 6. Управління силами та засобами об'єктів господарювання під час НС  

Менеджмент безпеки. Ідентифікація небезпек. Взаємодія з державними та громадськими 

органами захисту. Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності. Критичні 

ситуації. Депресія. 

Змістовий модуль 2.   

ОХОРОНА ПРАЦІ 

Тема 7. Теоретичні питання охорони праці  

Передмова: сучасний стан ОП в Україні та за кордоном; соціально-економічне значення 

охорони праці в с/г.; зміст навчальної дисципліни. Середовище мешкання людини, його 

небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів та принцип їх нормування. Особливості умов праці в с/г виробництві. 

Аналіз умов праці в сільському господарстві. Аналіз, прогнозування, профілактика 

травматизму та професійної захворюваності на виробництві. 

Тема 8. Правові питання охорони праці  

Основні законодавчі та нормані акти з охорони праці. Державний нагляд і громадський 

контроль за охороною праці. Обов‘язки роботодавця щодо створення безпечних і не шкідливих 

умов праці. Обов‘язки працівників щодо виконання вимог нормативних актів про ОП. 

Нормування робочого часу та відпочинку. Відповідальність за невиконання вимог з охорони 

праці. 

Тема 9. Організаційні питання охорони праці 

Система державного управління охороною праці в Україні. Служба охорони праці та її задачі.  

Навчання з охорони праці. Кабінети з ОП. Атестація робочих місць за умовами праці. 

Тема 10. Основи виробничої санітарії та гігієни, гігієна праці при застосуванні шкідливих 

речовин 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення». 

Гігієна праці, виробнича санітарія та особиста гігієна.  Метеорологічні параметри, їх вплив на 

людину. Освітлення виробничих приміщень, принцип нормування. Вентиляція виробничих 

приміщень. Виробничий шум, вібрація та захист від них. Гігієна праці при застосуванні 

шкідливих речовин. Хімічні шкідливі речовини та захист від них. Шкідливі випромінювання та 

захист від них. Засоби індивідуального захисту (шкіри, органів дихання, від шуму). Загальні 

санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і побутових приміщень. 

 



 

Тема 11. Основи виробничої безпеки 

Загальні положення про безпеку виробничих процесів. Небезпечні зони та захисні засоби. 

Сигналізація її види. Знаки безпеки. Загальні відомості про змінний струм. Електробезпека. Дія 

електричного струму на організм людини. Умови та небезпека ураження людини електричним 

струмом . Організаційні та технічні заходи захисту від ураження людини електричним струмом. 

Організаційні заходи захисту. Технічні заходи захисту: захисне заземлення, захисне занулення, 

пристрій вирівнювання електричних потенціалів.  Пожежна безпека. Основні нормативні 

документи, що регламентують вимоги щодо пожежної безпеки. Основні поняття та визначення 

пожежної безпеки. Причини пожеж та вибухів на сільськогосподарських підприємствах. 

Пожежонебезпечні властивості матеріалів та речовин. Пожежовибухова небезпечність 

об‘єктів. Система пожежного захисту. Система організаційно-технічних заходів. Державний 

пожежний нагляд. Пожежна охорона: державна, відомча, сільська, добровільна. Пожежно-

технічні комісії на підприємствах. Блискавкозахист. 

Тема 12. Правове і нормативне регулювання охорони праці 

Законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві. Особливості охорони 

праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. 

Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру. 

Виробничі аварії. Заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної 

захворюваності. Інструктажі. Види інструктажів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти зможе: 

РН1. 

Знати значення і роль дисципліни, основні поняття та визначення. Розуміти 

історію та закономірності розвитку предметної області, її місце у загальній системі 

знань про природу, життєве середовище, суспільство, техніку і технології. 

РН 2. 

Розуміти соціально-економічні, правові, нормативні та організаційні питання 

регулювання охорони праці та безпеки життєдіяльності. Усвідомлювати та 

реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 8. 

Враховувати вимоги охорони праці, вживати ефективних заходів щодо захисту 

життя людини на виробництві та у побуті, охорони навколишнього середовища, 

збереження здоров’я (власного й оточення), використовувати різні види та форми 

рухової активності для ведення здорового способу життя, підтримувати та 

розвивати фізичне та моральне здоров’я, захищати особисте життя в умовах 

впливу негативних факторів зовнішнього середовища. 

ПРН 18. 
Дотримуватися протипожежних, санітарно-гігієнічних, інженерно-технічних і 

техніко-економічних нормативних вимог у професійній діяльності. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовий модуль 1.    

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Основні поняття та визначення БЖД 

Л 1.  Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності. 



 

ПЗ 1. Ризиковий баланс та оцінка небезпек. 

Тема 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об'єкти 

економіки 

Л 2. 
Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об'єкти 

економіки. Пожежна небезпека. 

Тема 3. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті 

Л 3. Небезпеки життєдіяльності у виробничій сфері та побуті. 

ПЗ 2. Небезпека життєдіяльності у виробничій сфері та побуті. Засоби їх попередження. 

Тема 4. Небезпеки, що ведуть до НС та заходи зниження їх наслідків 

Л 4. Небезпеки, що ведуть до НС та заходи зниження їх наслідків 

Тема 5. БЖД в умовах надзвичайних ситуацій (НС) 

Л 5. Причини виникнення та класифікація НС.  Запобігання виникненню НС. 

Л 6. 
Організація ліквідації наслідків НС. Організація життєзабезпечення населення в 

НС. 

ПЗ 3. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій. 

ПЗ 4. Надання першої долікарської допомоги потерпілим. 

Тема 6. Управління силами та засобами об'єктів господарювання під час НС 

Л 7. 
Управління силами та засобами об'єктів господарювання під час НС. Менеджмент 

безпеки. 

Л 8. Критичні ситуації. Депресія. 

ПЗ 5. Визначення та оцінка рівня стресового навантаження. 

Змістовий модуль 2.   

ОХОРОНА ПРАЦІ 

Тема 7. Теоретичні питання охорони праці 

Л 9. 
Теоретичні питання охорони праці. Сучасний стан ОП в Україні та за кордоном. 

Класифікація небезпечних та виробничих факторів та принцип їх нормування. 

Тема 8. Правові питання охорони праці 

Л 10. 
Правові питання охорони праці: основні законодавчі та нормативні акти з охорони 

праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. 

Тема 9. Організаційні питання охорони праці 

Л 11. 
Система державного управління охороною праці в Україні. Служба охорони праці 

та її задачі . 

Тема 10. Основи виробничої санітарії та гігієни, гігієна праці при застосуванні шкідливих 

речовин 

Л 12. Гігієна праці , виробнича санітарія та особиста гігієна. 



 

Л 13. Гігієна праці при застосуванні шкідливих речовин. 

Тема 11. Основи виробничої безпеки 

Л 14. Основи виробничої безпеки: загальні положення про безпеку виробничих процесів. 

Л 15.  Електробезпека. 

Л 16. Пожежна безпека. 

ПЗ 6. Вивчення та вибір засобів індивідуального захисту органів дихання. 

ПЗ 7. 
Вивчення вогнегасних речовин та первинних засобів гасіння пожеж. Розрахунок 

блискавкозахисту. 

 Тема 12. Правове і нормативне регулювання охорони праці 

Л 17. Законодавчі акти, що регулюють охорону праці людини на виробництві. 

Л 18. 
Особливості охорони праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення 

законодавства про охорону праці. 

Л 19. 

Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого 

характеру. Виробничі аварії. Заходи щодо профілактики виробничого травматизму 

та професійної захворюваності. 

Л 20. Види інструктажів з охорони праці: проведення, облік. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до лекції. 

НД 2. Підготовка до опитування та/або обговорення. 

НД 3.  Підготовка до тестування. 

НД 4. Виконання практичних завдань. 

НД 5. Аналіз власної навчальної діяльності  (рефлексія). 

8.   Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. 
Акроматичні словесні методи: пояснення, розповідь, лекція, інструктаж, робота з 

електронним навчальним контентом. 

МН 2. 
Наочні методи навчання: ілюстрування, демонстрування, самостійне 

спостереження. 

МН 3. Практичні методи навчання: вправи, практичні роботи. 

МН 4. Пояснювальний метод викладання і репродуктивний метод учіння. 

МН 5. 
Інструктивно-практичний метод викладання і продуктивно-практичний метод 

учіння. 

МН 6. Моделювання професійної діяльності. 

МН 7. CBL (Context-Based Learning/контекстне навчання). 



 

МН 8. CL (Crossover Learning/перехресне навчання). 

МН 9. Mobile Learning/ мобільне навчання. 

МН 10. Blended-learning / змішане навчання. 

При подачі матеріалу використовуються акроматичні словесні методи: пояснення (через 

словесне тлумачення понять, явищ, слів, термінів), розповідь (образний, динамічний, 

емоційний виклад інформації про різні явища і події), лекція (надає здобувачам освіти 

теоретичну основу, що є основою для самостійного навчання), робота з електронним 

навчальним контентом (через самостійне опрацювання здобувачами освіти тексту, що дає їм 

змогу глибоко осмислити навчальний матеріал, закріпити його, виявити самостійність у 

навчанні), інструктаж (через короткі, лаконічні, чіткі вказівки/рекомендації щодо виконання 

практичних завдань). При подачі матеріалу також  використовуються наочні методи навчання: 

ілюстрування (оснащення ілюстраціями статичної (нерухомої) наочності, плакатів, малюнків, 

схем), демонстрування (показ рухомих засобів наочності, приладів), самостійне спостереження 

(через безпосереднє споглядання та сприймання явищ дійсності безпосередньо з життя, власних 

спостережень). Практичні заняття доповнюються вправами, які передбачають  цілеспрямоване, 

багаторазове повторення здобувачами освіти певних дій та операцій (розумових, практичних), 

а також практичними роботами, що передбачають застосування знань здобувачами освіти  у 

ситуаціях, наближених до життєвих. Опанування навчальної дисципліни також передбачає 

використання пояснювального методу викладання і репродуктивного методу учіння, коли 

викладач не тільки повідомляє певні факти, але й пояснює їх, домагаючись осмислення, 

засвоєння здобувачами освіти (здобувачі освіти засвоюють матеріал на рівні розуміння і 

запам'ятовування); інструктивно-практичного методу викладання і продуктивно-практичного 

методу учіння, коли викладач інструктує здобувачів освіти словесними, наочними або 

практичними способами, як виконувати певні практичні дії, а здобувачі освіти за допомогою 

вправ відшліфовують різні уміння і навички. Моделювання професійної діяльності, що 

передбачає виконання будь-яких завдань в аудиторних умовах максимально наближених до 

фахових умов, у т.ч. із залученням до освітнього процесу фахівців практиків (працівників 

системи охорони здоров'я, ДСНС), інженера з охорони праці). Вчитися на досвіді сприяє 

Context-Based Learning. Crossover Learning/перехресне навчання дозволяє забезпечити 

навчання здобувача освіти в неформальних умовах, що пов’язують навчальний зміст з 

проблемами, які матимуть значення для студентів у їхньому житті. Гнучкість, доступність та 

персоніфікація навчання забезпечується m-learning з використанням мобільних пристроїв. 

Навчання через blended-learning з використанням LMS MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в 

межах якого студент здобуває знання як очно, так і самостійно онлайн. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною шкалою: 

Оцінка Критерій 

5 (відмінно) Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що 

відповідає програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає 

необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати 

теоретичні положення дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та 

співставляти дані об’єктів діяльності фахівця на основі набутих з даної та 

суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології та методи 

розрахунків з даної дисципліни. За час навчання проявив уміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може 

відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються.  

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

4 (добре) Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає 

програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє 

застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але 

допускає окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені 

помилки, кількість яких є незначною. Знає сучасні технології та методи 

розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення 

3 (задовільно) Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою 

дисципліни та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має 

пропозиції щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є 

визначальними в курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що 

розглядались з викладачем, але допускає значну кількість неточностей і 

грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

2 (незадовільно) Студент володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, що 

позначаються студентом окремими словами чи реченнями 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування та 

усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі підготовки до 

виконання практичних і тестових завдань, оцінювання поточного тестування  

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тестовий контроль. 

М 3. Метод самооцінки. 

М 4. Практична перевірка. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в системі дистанційного 

навчання Класичного фахового коледжу Сумського державного університету – LMS MOODLE 

(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/). 

Форма підсумкового контролю: залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Діючі моделі. 

ЗН 2. Макети. 

ЗН 3. Графічні засоби. 

ЗН 4. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування). 

ЗН 5. Сервіс для проведення відеоконференцій та онлайн-зустрічей: Zoom, Google Meet. 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/


 

ЗН 6. Застосунки: «Збірник нормативно-правових актів з охорони праці», «Чатбот-

помічник з правових питань «Правомен». 

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна  

література 

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності : 

Навч. посібн. / За ред. Є.П. Желібо. 6-е вид. К. : Каравела, 2011. 344 с. 

2. Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни « Охорона праці 

та безпека життєдіяльності» / укладачі: І.О. Рой,І.О. Трунова, В.В. Фалько. 

Суми: Сумський державний університет, 2019. 56с. 

Допоміжна  

література 

1. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці : 

Підручник. / За ред. М.П. Гандзюка. К. : Каравелла, 2008. 384 с. 

2. Геврик Є.О. Охорона праці : Навч. посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. К. : Ельга, Ніка-Центр, 2003. 280 с. 

3. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. 

Практикум : Навчальний посібник. Суми : ВТД «Університетська книга», 

2003. 496 с. 

4. Кодекс законів про працю України. Х. : ТОВ «Одіссей», 2004. 160 с. 

5. Пістун І.П., Березовська О.Г., Трунова І.О., Трач А.Ю., Березовський 

А.П. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи) : Навчальний 

посібник / За ред. І.П. Пістуна. Львів : «Тріада плюс»., 2011. 648 с. 

6. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини : Навч. посібник. Львів : 

Видавництво «Бескид Біт», 2005. 304 с. 

Інформаційні 

ресурси в  

Інтернеті 

1. Дуднікова І. І. Безпека життєдіяльності : Навч. посібник. URL:  

file:///C:/Users/Julia/Desktop/dudnkova-bezpeka-

zhittyedyalnost_d23ed605240.pdf  

2. Сафонов А.І. Програмний курс з предмету «Безпека життєдіяльності 

(екологічна та техногенна безпека). URL:   

file:///C:/Users/Julia/Desktop/safonov-a-bezpeka-zhittyedyalnost-ekologchna-

ta-tehnogenna-bezpeka_85cd24db7bf.pdf  

3. Рязанцева О.В., Рязанцев В.В. Безпека життєдіяльності та охорона праці: 

дистанційний курс для студентів спеціальності 193. Геодезія та землеустрій 

освітньо-професійної програми «Землевпорядкування». URL: 

http://dl.kpt.sumdu.edu.ua  
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