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Силабус 

з обовʼязкової навчальної дисципліни 

Безпека життєдіяльності, охорона праці та екологічна безпека 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: 123 – «Комп’ютерна інженерія» 

Рік навчання ІII, семестр VІ 

Кількість кредитів: 3, Мова викладання: українська 

Звітність: диф. залік 

 

  Викладачі: 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

к. т. н., доцент Рєзнік Дмитро 

Володимирович 

Профайл 

викладача 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/306 

Контактна 

інформація 

ел. адреса:  

2411dimareznik@gmail.com 

Телефон: +38(097) 523 07 79  

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік 

консультацій 

http://193.189.127.179:5010/  

 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

д. т. н., професор Сукач Сергій 

Володимирович 

Профайл 

викладача 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/296 

Контактна 

інформація 

ел. адреса:  

sergvs69@ukr.net 

Телефон: +38(066) 960 78 70  

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/  

Графік 

консультацій 

http://193.189.127.179:5010/  

 

mailto:2411dimareznik@gmail.com
mailto:sergvs69@ukr.net
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Прізвище, ім’я, 

по батькові 

к. т. н., доцент Ченчева Ольга 

Олександрівна 

Профайл 

викладача 

http://gzk.kdu.edu.ua/node/298 

Контактна 

інформація 

ел. адреса:  

chenchevaolga@gmail.com  

Телефон: +38(067) 885 02 70 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/  

Графік 

консультацій 

http://193.189.127.179:5010/  

 

mailto:chenchevaolga@gmail.com
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Опис дисципліни 

 

Анотація курсу. Дисципліна Безпека життєдіяльності, охорона праці та 

екологічна безпека» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки ОС «Бакалавр» спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія. «Безпека 

життєдіяльності, охорона праці та екологічна безпека» буде корисна майбутнім 

здобувачам з автоматизації для отримання базових знань з ідентифікації 

потенційних небезпек; прогнозування наслідків впливу небезпек та надзвичайних 

ситуацій на організм людини; вивчення способів та засобів захисту населення в 

умовах надзвичайних ситуацій; організації умов праці відповідно до нормативів 

робочого місця та безпеки виробничих процесів; вивчення безпечного 

обслуговування автоматизованого обладнання. 

Викладання та навчання. Лекційні і семінарські заняття (на основі 

проблемного викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких 

методів), самостійна робота з використанням навчальної та наукової літератури, 

консультування з викладачем. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів 

освіти із особливостями безпечної діяльності, охорони праці та екологічної 

безпеки у ході фахової підготовки в закладі вищої освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна базується на отриманих знаннях і 

навичках курсів «Основи здорового способу життя», «Філософія», «Правове 

регулювання суспільних відносин в Україні», «Обчилювальна техніка», «Основи 

електроніки». 

Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення знань у процесі 

вивчення дисципліни та набуття компенетенцій згідно освітньо-кваліфікаційної 

програми за фахом.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності, 

охорона праці та економічна безпека» є: 

- опанування знаннями організаційно-правових заходів забезпечення 

безпечної життєдіяльності; 

- оволодіти вміннями оцінювати ступінь безпеки середовища перебування 

щодо особистої безпеки, проводити моніторинг небезпечних ситуацій; 

- формування мотивації щодо посилення особистої відповідальності за 

забезпечення гарантованого рівня власної безпеки у межах науково 

обґрунтованих критеріїв прийнятого (допустимого) ризику. 

 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисціпліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціальні 

задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності в комп’ютерній 

галузі або навчання, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерної 

інженерії і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
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Загальні: 

Z−9  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

Z−10   Здатність  зберігати  та  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 розвиток суспільства, техніки і технологій, 

використовувати  різні види та форми активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя. 

Фахові (спеціальні): 

P−1 Здатність  застосовувати  законодавчу  та  нормативно-правову базу, а 

також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення 

професійної діяльності  в  галузі  комп’ютерної інженерії. 

P−6 Здатність  проектувати,  впроваджувати  та  обслуговувати комп’ютерні 

системи та мережі різного виду та призначення. 

P−9 Здатність  системно  адмініструвати,  використовувати, адаптувати та 

експлуатувати наявні інформаційні технології та системи. 

P−10 Здатність  здійснювати  організацію  робочих  місць,  їхнє технічне  

оснащення, розміщення комп’ютерного устаткування, використання 

організаційних, технічних, алгоритмічних та інших методів і засобів захисту 

інформації. 

P−14 Здатність  проектувати  системи  та  їхні  компоненти  з урахуванням  

усіх  аспектів  їх  життєвого  циклу  та  поставленої задачі, включаючи створення, 

налаштування,  експлуатацію, технічне обслуговування та утилізацію. 

Програмні результати навчання: 

N−4 Знати та розуміти вплив технічних рішень в суспільному, соціальному і 

екологічному контексті. 

N−12 Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 

N−14 Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та 

виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих 

інтересів. 

N−17 Спілкуватись усно та письмово з професійних питань українською 

мовою та однією з іноземних мов (англійською, німецькою, італійською, 

французькою, іспанською). 

N−19 Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, приймати 

та реалізовувати у межах компетенції рішення. 

N−21 Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог професійної етики. 
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Чому ви маєте обрати цей курс? 

 

 сучасні проблеми та головні завдання безпеки життєдіяльності, охорони 

праці та екологічної безпеки; 

 організаційно-правові заходи забезпечення безпеки життєдіяльності, 

охорони праці та екологічної безпеки; 

 головні поняття з безпеки життєдіяльності, охорони праці та екологічної 

безпеки; 

– види небезпек, класифікація небезпек; 

 сутність Концепції прийнятного (допустимого) ризику; 

 методи визначення ризику; 

 головні характеристики небезпечних геологічних, гідрологічних, 

метеорологічних і біологічних небезпек та їх негативні наслідки; 

 характеристику, класифікацію та номенклатуру шкідливих чинників 

техногенних небезпек; 

 головні аспекти сучасних проблем людства; 

 загальні норми законодавства, що регламентують регулювання безпеки; 

 загальні характеристики рятувальних робіт; 

– основні методи і засоби забезпечення безпеки праці в індустрії 

інформаційних технологій; 

– виробничі фактори, які можуть спричинити професійні захворювання в 

ІТ-індустрії, та методи й засоби їх усунення; 

– шляхи зниження напруженості та тяжкості трудового процесу в ІТ-

індустрії; 

– принципи та заходи ергономічної організації безпечних робочих місць 

користувачів комп’ютерної техніки; 

– профілактичні заходи щодо збереження здоров′я та підвищення 

працездатності користувачів комп’ютерної техніки; 

– визначення і встановлення норм екологічної безпеки; 

 

уміти : 

 оцінювати середовище перебування щодо особистісної безпеки; 

 здійснювати статистичне оцінювання небезпечних і шкідливих чинників 

для життя людини; 

 здійснювати оцінювання сумарного індивідуального ризику людини та 

його складових; 

 проводити професійний відбір і професійну орієнтацію; 

 визначати темперамент як психофізіологічну особливість людини; 

 визначати біоритми людини, будувати відповідні графіки; 

 проводити оцінювання захисних споруд; 

 надавати загальні принципи надання першої долікарської допомоги 

постраждалим; 

– розробляти та впроваджувати безпечні комп’ютеризованих системи та 

технології, здійснювати вибір оптимальних умов і режимів праці під час 
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використання інформаційних комплексів та систем на основі сучасних 

технологічних та наукових досягнень у галузі охорони праці; 

– визначати зони екологічної кризи та екологічних катастроф; 

– забезпечувати екологічної та технологічної безпеки населення, 

господарських об’єктів. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3,0 кредити 

ECTS. Команда викладачів буде готова надати будь-яку допомогу по електронній 

пошті та особисто у зазначений час консультації з курсу навчальної дисципліни. 

 

Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма) 

усього 
у тому числі 

лк п.з. с.р. 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності 

Тема 1. Теоретичні основи безпеки 

життєдіяльності 
12 2 2 8 

Тема 2. Нормативно-правове регулювання 

безпеки життєдіяльності 
12 2 2 8 

Тема 3. Основні види національної безпеки 

життєдіяльності 
18 2 4 12 

Тема 4. Економічна безпека. Воєнна безпека. 

Домедична допомога 
12 2 2 8 

Разом за змістовим модулем 1 54 8 10 36 

Змістовий модуль 2. Охорона праці 

Тема 5. Правові та організаційні основи охорони 

праці 
8 2 – 6 

Організація охорони праці суб’єктів 

господарювання 
16 2 4 10 

Разом за змістовим модулем 2 24 4 4 16 

Змістовий модуль 3. Екологічна безпека 

Тема 7. Екологічна безпека 12 2 2 8 

Разом за змістовим модулем 3 12 2 2 8 

Усього годин 90 14 16 60 
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Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Застосування ризик-орієнтованого підходу для побудови 

ймовірнісно-логічних моделей виникнення і розвитку 

надзвичайних ситуацій» 

2 

2 Розрахунок природного освітлення 2 

3 Розрахунок штучного освітлення 2 

4 Розрахунок звукоізоляції. Визначення рівня шуму 2 

5 Вибір і розрахунок штучного заземлення 2 

6 Розрахунок занулення електроустановок 2 

7 
Загальні принципи надання першої долікарської допомоги 

постраждалим 
2 

8 

Дослідження правових та організаційних основ законодавства 

України з охорони навколишнього середовища. розрахунок 

екологічного податку 

2 

Усього годин 16 

 

Політика оцінювання 

 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання  

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою 

шкалою. Оцінювання результатів навчання студентів відбувається згідно з 

документом «ПОЛОЖЕННЯ про проведення поточного та семестрового 

контролю», доступного на сайті КрНУ у розділі «Нормативні документи». 

Контроль за вивченням курсу  здійснюється у двох видах: поточний контроль  та 

семестровий контроль (передбачений у формі диференційованого заліку).  

 

№ 

з/

п 

Завдання 

 
Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Завдання до 

практичних занять  

Щотижня, згідно розкладу:  

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/group  

Самостійність, 

творчість, точність, 

вчасність виконання 

завдань  

2 Підготовка 

теоретичних питань (у 

тому числі питання, 

відведені на 

самостійне 

опрацювання)  

Щотижня, згідно розкладу:  

http://193.189.127.179:5010/ti

meTable/group  

Правильність, 

логічність, 

відповідність темі, 

оригінальність та 

комплексність звіту  

3 Тестування з теми  Наприкінці теми  Правильність, 

вчасність виконання 

завдань  



10 

 

  

4 Модуль 1, модуль 2, 

модуль3, тести  

Наприкінці модуля 1, 2, 3  Самостійність, 

правильність 

виконання завдань  

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

http://www.kdu.edu.ua/new/quality_educ.php  

1. Відвідування практичних занять.  

2. Активна і продуктивна участь у практичних заняттях (додаткові бали за 

роботу у команді, творчий підхід).  

3. Опрацювання базової та допоміжної літератури.  

4. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи (додаткові бали за 

використання сучасних інформаційних технологій, зміст і форму презентації 

результатів досліджень, участь у науково-практичних заходах).  

5. Виконання тестових завдань.  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Види занять Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

Лекції 2 1 1 2 1 1 2 10 

Практ. заняття 5 5 5 5 5 5 5 35 

Поточний 

контроль 

(тестування) 

5 5 5 5 5 5 5 35 

Опитування 2 3 3 3 3 3 3 20 

Усього 14 14 14 15 14 14 15 100 

Примітка. 

Т1-Т7 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

90–100 А відмінно   

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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Політика курсу 

 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами 

http://krnu.org/course/index.php?categoryid=33 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у 

прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки. 

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf), «Положення 

про перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних 

робіт на академічний плагіат», на основі якого розроблена «Інструкція щодо 

перевірки випускних кваліфікаційних робіт на академічний плагіат із 

використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Згідно з цими документами перевірці на плагіат підлягають усі види 

наукових і кваліфікаційних робіт. Перевірка здійснюється за допомогою 

електронного репозитарію КрНУ (http://document.kdu.edu.ua/), який накопичує, 

зберігає та надає доступ до електронних версій наукових публікацій, науково-

методичних та навчальних матеріалів, створених науковими працівниками, 

аспірантами, студентами та співробітниками університету (глибина вибірки 

становить п’ять років), а також за допомогою репозитаріїв, доступних у мережі 

Інтернет. Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти внаслідок виявлення ознак плагіату в їх академічних та наукових 

роботах у 2019 р. КрНУ підписав угоду з ТОВ «Антиплагіат». 

У рамках дії цієї угоди університету надається можливість перевірки 

кандидатських та докторських дисертацій, які підготовлені до захисту у 

спеціалізованих учених радах КрНУ, з використанням онлайн -сервісу Unicheck, а 

також наукових праць студентів і викладачів. За критерій оригінальності творів 

приймається показник рівня унікальності тексту у відсотках, отриманий за 

допомогою програмно-технічних засобів перевірки на плагіат і збільшений на 

відсоток правомірних запозичень. Результат перевірки оформлюється 

відповідним протоколом, де зазначається коректність посилань або факт плагіату. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.rar 

 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/Kodeks_akadem_etyky_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
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Методичне забезпечення 

http://document.kdu.edu.ua/met_sp.php?spec=263 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2. Робоча програма навчальної дисципліни. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних (семінарських) занять. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Питання до іспиту (заліку). 

6. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю http://krnu.org/course/index.php?categoryid=33 правила нарахування 

рейтингових балів на усі види навчальної діяльності здобувача вищої освіти 

при вивченні курсу. 
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