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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 3,0 

Галузь знань 

12 «Інформаційні 

технології» 

 (шифр і назва) Обов’язкова 

Напрям підготовки 

12 «Інформаційні 

технології» 

Модулів 1
 

Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

123 «Компʼютерна 

інженерія» 

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів 3  III-й – 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

6-й – 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 6 

самостійної роботи 

студента – 2,4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

14 год. – 

Практичні, семінарські 

16 год. – 

Лабораторні 

– – 

Самостійна робота 

60 год. – 

Вид контролю: диф. залік 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної 

роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 

для заочної форми навчання – 0 

 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів =
30

 годин кількість загальна
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни є поглиблення знань у процесі 

вивчення дисципліни та набуття компенетенцій згідно освітньо-кваліфікаційної 

програми за фахом. 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни 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, 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. 

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. 
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фахові: 

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. 

2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
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знати :  

 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; 
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 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 

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. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності 

Т 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. 

Предмет, метод, принципи та завдання безпеки життєдіяльності як навчальної 

дисципліни. Поняття та ознаки безпеки життєдіяльності. Поняття небезпеки та її 

характеристика. Класифікація надзвичайних ситуацій. Джерела небезпеки та 

шкідливі фактори. 

Т 2. Нормативно-правове регулювання безпеки життєдіяльності. 

Конституційні засади безпеки життєдіяльності. Система національного 

законодавства з безпеки життєдіяльності. Міжнародне законодавство в галузі 

безпеки життєдіяльності. 

Т 3. Основні види національної безпеки життєдіяльності. 

Громадська безпека. Соціальна та демографічна безпека. Інформаційна 

безпека. Кібербезпека. 

Т 4. Економічна безпека. Воєнна безпека. Домедична допомога. 

Сутність економічної безпеки. Система економічної безпеки. Загрози 

економічній безпеці та засоби їх подолання. Ознаки та сучасні фактори воєнної 

небезпеки для України. Сучасні військові засоби масового ураження та наслідки їх 

застосування. Безпека населення на території збройного протистояння. 

Попередження про небезпечні знахідки в зоні бойових дій. Домедична допомога. 

 

Змістовий модуль 2.  Охорона праці 

Т 5. Правові та організаційні основи охорони праці. 

Предмет, об’єкт і методи охорони праці. Нормативно-правова основа охорони 

праці. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці. 

Державне управління охороною праці. Права на охорону праці під час укладання 

трудового договору. Особливості охорони праці жінок, неповнолітніх, осіб з 

інвалідністю та людей похилого віку. Соціальні гарантії охорони праці. 

Т 6. Організація охорони праці суб’єктів господарювання. 
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Управління охороною праці суб’єктів господарювання. Служба охорони праці 

суб’єктів господарювання. Засоби захисту працівників на виробництві. Основні 

групи причин виробничого травматизму і професійної захворюваності. 

Організаційні і технічні заходи профілактики виробничого травматизму. Порядок 

розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 

виробництві. 

 

Змістовий модуль 3.  Екологічна безпека 

Т 7. Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності.  

Екологічна безпека як об’єкт правового регулювання. Характеристика 

техногенно-екологічної безпеки. Охорона навколишнього природного середовища. 

Основні засади охорони довкілля від забруднення відходами. 

 

4. 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 

Тема 6. Організація охорони праці суб’єктів 

господарювання 
16 2 4 10 

Разом за змістовим модулем 2 24 4 4 16 
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1 2 3 4 5 

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 

 

5. 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 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, 

таксономія небезпек. Ризик, як кількісна оцінка небезпек. 

Методологічні підходи до визначення ризику. 

8 

2  Природні та соціальні загрози, характер їх проявів та наслідки 8 

3 Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій на 

потенційно-небезпечних об’єктах.. 

12 

4 Управління силами та засобами цивільного захисту під час 

надзвичайних ситуацій. Домедична допомога.  

8 

5  Правові основи охорони праці 6 

6 Шкідливі та небезпечні умови праці 10 

7 Соціальна та екологічна безпека життєдіяльності 8 

Усього  годин 60 
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7. Методи навчання 

 

Пояснення, інструктаж, розповідь, бесіда, демонстрація, практичні роботи. 

 

8. Методи контролю 

 

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь 

студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів 

контролю. 

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах змістового 

модулю, має навчальний характер, може проводиться в формі опитування, 

виконання практичних та тестових завдань. 

Проміжний контроль здійснюється з метою перевірки рівня засвоєння 

теоретичного і практичного матеріалу змістових модулів та передбачає виконання 

студентами завдань для модульного контролю.  

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення 

навчальної дисципліни.  

Розподіл балів, що отримують студенти 

Види занять Максимальна сума балів 

Лекції 10 

Практичні роботи: виконання, захист 20 

Поточний контроль: 

– змістовий модуль № 1 – 10 балів; 

– змістовий модуль № 2 – 10 балів; 

– змістовий модуль № 3 – 10 балів; 

– самостійна робота, реферати – 10 балів 

40 

Підсумковий тест 20 

Усього  100 
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9. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

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 

 

10. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Електронний репозиторій КрНУ, методичні вказівки кафедри охорони 

праці, цивільної та промислової безпеки, 

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=28. 

2. Безпека життєдіяльності та цивільний захист : навч. посібник / О. І. 

Губачов, С. В. Сукач, Д. В. Рєзнік, О. О. Ченчева, Н. Н. Цибульник, – Кременчук : 

Видавництво «НОВАБУК», 2022. – 270 с 

3. Домедична допомога: навчальний посібник О. О. Ченчева, Ю. І. Чеберячко, 

С. В. Геращенко. – Кременчук, Видавництво «НОВАБУК», 2022. – 124 с. 

4. Безпека життєдіяльності: підручник для студентів вищих навчальних 

закладів / за ред. І. Я. Коцана. – Харків: Фоліо, 2014. – 462 с. 

5. Березуцький В. В., Адаменко М. І. Небезпечні виробничі ризики та 

надійність: навчальний посібник для студентів за напрямком підготовки 6.170202 

«Цивільна безпека»/ В. В. Березуцький, М. І. Адаменко – Х.: ФОП Панов А. М., 

2016. – 385 с. 

6. Метод і засоби контролю та управління якістю повітряного середовища у 

приміщеннях: монографія / С. В. Сукач, Ю. І. Шульга. – Кременчук: Видавець ПП 

Щербатих О. В., 2013. – 192 с. : іл. 104. табл. 21. дод. 2. бібліогр. 

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=28
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107, http://www.kdu.edu.ua/new/anot.php?id=28 

7. Вибухобезпека систем електропостачання гірничих машин на шахтах, 

небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу [Текст] : монографія / Колосюк 

А. В., Колосюк В. П. ; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – 

Кременчук : КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2017. –  178 с. : рис., табл. – 

Бібліогр.: с. 134-138. – 300 прим. - ISBN 978-617-7304-03-5 

8. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про 

впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці 

працівників» // База даних «Законодавство України» / Люксембург, 12 июня 1989 г. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b23. 

9. ДСТУ IEC/ISO 31010:2013 Керування ризиком. Методи загального 

оцінювання ризику /Національний стандарт України. – К.: Мінекономрозвитку 

України, 2015. – 80 с. 

10. ДСТУ OHSAS 18001:2010 Система управління гігієною та безпекою праці 

// ДНАОП. Законодавча база. URL: http://www.dnaop.com/html/34112/doc. 

OHSAS_18001_2010. 

11. Моніторинг умов праці: підручник / В. І. Голінько, С. І. Чеберячко,  

М. В. Шибка, О. О. Яворська. 2-ге вид. – Дніпропетровськ: Нац. гірн. ун-т, 2014. – 

230 с. 

12. Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці: навч. посібник / 

К. Н. Ткачук, А. С. Филипчук, Д. В. Зеркалов [та ін.]. – К.: НТУУ«КПІ», 2014. –  

261 с. 

13. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України: сайт. URL: http://www.social.org.ua. 

14. Global Strategy on Occupational Health for All. The Way to Health at Work / 

World Health Organization. Geneva, 1995. – 560 p. 

15. Вибухобезпека систем електропостачання гірничих машин на шахтах, 

небезпечних за раптовими викидами вугілля і газу [Текст] : монографія / Колосюк 

А. В., Колосюк В. П.; Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. 

Кременчук: КрНУ ім. Михайла Остроградського, 2017. 178 с.: рис., табл. Бібліогр.: 

http://www.kdu.edu.ua/new/anot.php?id=28
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_b23
http://www.dnaop.com/html/34112/doc
http://www.social.org.ua/
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с. 134-138. 300 прим. ISBN 978-617-7304-03-5. 

16. Особливості навчання цивільного населення навичкам надання домедичної 

допомоги під час бойових дій / О. Ченчева, С. Геращенко, С. Фірсов, О. Губачов // 

Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 

2022. – Т. 2 (68). – С. 120-123. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.2.120. 

17. Моніторинг, моделювання, керування рівнями фізичних чинників 

приміщень промислового та цивільного призначення : монографія / С. В. Сукач, О.І. 

Запорожець, Т.Ф. Козловська, Л.О. Левченко, Д. В. Рєзнік. – Кременчук : 

Видавництво «НОВАБУК», 2022. – 240 с. 

 

Додаткова 

18. Сукач С. В. Визначення параметрів оптимальної комфортності у робочої 

зоні приміщення за показниками повітряного середовища / О. І. Запорожець, С. В. 

Сукач, О. Г. Галаган, Т. Ф. Козловська // Вісник Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук : КрНУ, 2017. – Вип. 

1/2017 (102). – С. 17–21. 

19. Зачепа Н. В., Чорний О. П., Зачепа Ю. В., Сукач С. В., Сергієнко С. А. 

Оцінка ефективності процесу навчання та підвищення рівня безпеки при виконанні 

технологічних операцій. Системи управління, навігації та зв’язку: збірник наукових 

праць. Полтава, 2017. Вип. 5 (45). С. 128–132. 

20. Рєзнік Д. В., Сукач С. В., Зачепа Ю. В., Ходаковський О. В. Організаційно-

технічні заходи з мінімізації рівнів низькочастотних електромагнітних полів у 

виробничих умовах. Всеукраїнський науково-технічний журнал «Вісті Донецького 

гірничого інституту». 2018. Вип. 1 (42). С. 21–29. 

21. Сукач Сергій, Ченчева Ольга. Застосування технології доповненої 

реальності при дистанційному навчанні студентів спеціальності 263 «Цивільна 

безпека». ROČENKA UKRAJINSKO-SLOVENSKÁ, zbornik vedeckých prác, European 

institute of further education, Slovakia, 2020.  C. 18–24. 
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22. Nataliia Zachepa, Olga Chorna, Dmytro Rieznik, Research levels and zones 

spatial propagation of the magnetic field of the induction motor. IEEE International 

Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2019, 158–161. (Scopus). 

23.  Dmytro Rieznik, Iurii Zachepa, Nataliia Zachepa, Serhii Sukach, Volodymyr 

Chenchevoi, Oleksandr Vovna The Method of Protective Screen Selection Against the 

Excessive Influence of the Electromagnetic Field of an Induction Motor, IEEE 

International Conference on Modern Electrical and Energy Systems (MEES), 2019, 198–

201. (Scopus). 

24. Чорна О. А., Реуцька А. І., Зачепа Н. В, Рєзнік Д.В. Експериментальні 

дослідження параметрів шуму при вимірюванні індукції магнітного поля. 

Електромеханічні та енергетичні системи. Методи моделювання та оптимізації. 

Збірник наукових праць ХVI Міжнародної науково-технічної конференції молодих 

учених і спеціалістів у місті Кременчук 11–12 квітня 2019 р. – Кременчук, КрНУ, 

2019. - С. 131–133. 

25. Рєзнік Д., Ченчевой В., Богодист А. Екранування магнітного поля 

асинхронної машини у виробничих умовах. Безпека життя і діяльності людини – 

освіта, наука, практика: Матеріали ХVI Міжнародної науково-методичної 
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165–166. 
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25th IEEE International Conference on Problems of Automated Electric Drive. Theory and 

Practice, PAEP 2020 September 2020, 9240822 (Scopus). 

28. Poyasok T., Bespartochna E., Chenchevoi V., Chencheva O.. Application of the 
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