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І. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань,
спеціальність, освітньо-
професійна програма,

освітній рівень

Характеристика навчальної
дисципліни

Денна форма навчання Галузь знань: 01 Освіта/
Педагогіка

Спеціальність: 014
середня освіта (хімія)

Предметна
спеціальність: 014.06

Середня освіта (Хімія)
освітній рівень: перший

(бакалаврський)

Цикл загальної підготовки
Рік навчання - 2-й

Кількість годин/кредитів
90 / 3

Семестр – 4-й
Лекції - 18 год.
Практичні (семінарські) – 16 год.

ІНДЗ: немає  

Самостійна робота - 50 год.

Консультації - 6 год.

Форма контролю: залік

Мова навчання: українська

ІІ. Інформація про викладача
Прізвище, ім’я та по батькові:  Супрунович Сергій Васильович
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук
Вчене звання: доцент кафедри органічної хімії та біоорганічної хімії
Посада:  доцент кафедри органічної хімії та фармації 
Контактна інформація: +83097 589 3439, e-mail:    Suprunovich.Sergey@eenu.edu.ua  
Дні занять: http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?teacher=101     

ІІІ. Опис дисципліни
1. Анотація курсу

Навчальна  дисципліна  «Безпека  життєдіяльності  та  основи  охорони  праці»  є
обов’язковою  дисципліною  загального  циклу  підготовки.  Обсяг  навчального  часу  для
вивчення  дисципліни  «Безпека  життєдіяльності  та  основи  охорони  праці»  визначений
спільним  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України,  Міністерства  України  з  питань
надзвичайних  ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від  наслідків  Чорнобильської
катастрофи  та  Державного  комітету  України  з  промислової  безпеки,  охорони  праці  та
гірничого нагляду від 21.10.2010 року, № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення
навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих
навчальних закладах України». 

Навчальна  дисципліна  «Безпека  життєдіяльності  та  основи  охорони праці»  займає
провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним
рівнем  «бакалавр»,  оскільки  є  дисципліною,  що  використовує  досягнення  та  методи
фундаментальних  та  прикладних  наук  з  філософії,  біології,  фізики,  хімії,  соціології,
психології,  екології,  економіки,  менеджменту  тощо  і  дозволяє  випускнику  вирішувати
професійні завдання з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що
спричиняють надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків.

http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?teacher=101
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2. Пререквізити та постреквізити:

Дисципліна «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» є вихідною для 
подальшого вивчення дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів.

Знання дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» 
використовуються при вивченні дисциплін, таких як «Основи охорони праці», «Цивільний 
захист та охорона праці в галузі» та багато інших.

3. Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  “Безпека  життєдіяльності  та  основи
охорони праці” є знайомство з основами теорії безпеки життєдіяльності. 

Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  “Безпека  життєдіяльності  та  основи
охорони  праці”  є  формування  в  студентів  необхідного  базису  безпечної  професійної
діяльності,  закладення  підґрунтя  та  підготовка  майбутніх  фахівців  до  роботи  в  умовах
підвищеного ризику, структурування фахових знань у дусі ефективної  протидії  пасивним,
активним,  системним  та  катастрофічним  факторам,  що  діють  на  різних  рівнях
навколишнього середовища, суспільного життя та промислового виробництва.

4. Результати навчання (Компетентності)

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, 
прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК 4. Здатність працювати в команді.
ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК 9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Фахові компетентності (ФК):

ФК 2. Володіння основами цілепокладання, планування та проєктування процесу навчання 
учнів.

ФК 5. Забезпечення охорони життя і здоров’я учнів (у тому числі з особливими потребами), 
їхньої рухової активності в освітньому процесі та позаурочній діяльності.

ФК 7. Здатність до критичного аналізу, діагностики та корекції власної педагогічної 
діяльності, оцінки педагогічного досвіду.

ФК 14. Здатність безпечного поводження з хімічними речовинами, беручи до уваги їх хімічні
властивості.

Програмні результати навчання (ПРН):

ПРН 1. Знає основні історичні етапи розвитку предметної області.
ПРН 2. Знає загальні закономірності розвитку особистості, прояви особистісних якостей, 

вікові особливості учнів, психологію та основні закономірності сімейних відносин.



ПРН 4. Знає та розуміє індивідуальні особливості навчання різнорідних груп учнів, 
демонструє готовність застосовувати диференційні підходи до їх навчання, 
організовувати освітній процес з урахуванням їх особливих потреб.

ПРН 5. Оперує базовими категоріями та поняттями спеціальності;
ПРН 7. Володіє формами і методами виховання учнів на уроках і в позакласній роботі, вміє 

відслідковувати динаміку особистісного розвитку дитини.
ПРН 10. Здатний відповідально управляти комплексними діями і проектами учнів, які 

спонукають їх до самостійного прийняття рішень, подолання труднощів, прояву 
поваги до інтелектуальної праці та її результатів.

ПРН 11. Усвідомлює цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та 
демократичного устрою України.

ПРН 12. Використовує інструменти демократичної правової держави в професійній та 
громадській діяльності; застосовує міжнародні та національні стандарти і практики в 
професійній діяльності.

ПРН 27. Уміє висловлювати судження про залежність властивостей речовин від їх будови.



5. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Усього Лек. Практ.
Сам.
роб.

Конс.
Форма

контролю/
бали

Змістовий модуль 1. Соціальні, природні та техногенні небезпеки

Тема 1. Предмет безпеки 
життєдіяльності

5 2 0 2 1 К10

Тема 2. Загальна теорія людської
діяльності. Праксеологія. 

10 2 2 6 0 К10

Тема 3. Аксіома людської 
діяльності та її наслідки. Праця 
як вид людської діяльності.

10 2 2 6 0 К10

Тема 4. Соціально-політичні 
небезпеки

11 2 2 6 1 К10

Тема 5. Природні небезпеки 8 2 2 4 0 К10

Тема 6. Техногенні небезпеки 8 2 2 4 0 К10

Тема 7. Держава у забезпеченні 
захисту від різноманітних 
небезпек

10 2 2 4 2 К10

Разом за модулем 1 62 14 12 32 4 70

Змістовий модуль 2. Менеджмент безпеки

Тема 8. Страхування ризиків 11 2 2 6 1 К10

Тема 9. Особиста безпека 8 0 2 6 0 К10

Тема 10. Менеджмент безпеки 9 2 0 6 1 К10

Разом за модулем 2 28 4 4 18 2 30

Всього годин / Балів: 90 18 16 50 6 100

6. Завдання для самостійного опрацювання
На самостійне опрацювання виноситься підготовка до представлення кейсів на 

практичних заняттях. 

ІV. Політика оцінювання
Політика викладача щодо студента 

Окремі студенти можуть на свій розсуд відвідувати лекції. Проте, якщо не приходить 
вся група, то всі студенти в групі одержують штрафні бали за зрив заняття. Матеріали 
зірваного заняття виносяться на самостійне опрацювання.

Оцінка за розгляд кейсів на практичних заняттях безпосередньо залежить від 
кількості студентів на занятті, та їх активності. Тому той студент, котрий пропускає 
практичне заняття, підводить групу. 

Політика щодо академічної доброчесності
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

-- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 
результатів навчання;



-- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 
відомостей.

Політика щодо дедлайнів та перескладання
Студенти одержують оцінки виключно під час практичних занять. Хто не набрав 

достатньо балів під час поточного контролю, йде на залік. 

V. Підсумковий контроль
Формою підсумкового семестрового контролю є залік і у випадку незадовільної 

підсумкової оцінки, або за бажанням підвищити рейтинг, студент може скласти залік. 
На залік виносяться три питання, що охоплюють весь матеріал, що вивчався протягом

курсу. Намір студента підвищити свій поточний рейтинг вітається, тому семестрова оцінка 
залишається за студентом, якщо він не здатний підтвердити свій рівень на заліку. Студент 
може довести, що він заслуговує на вищу оцінку аж до моменту закриття відомості. Кожна 
нова спроба доздати залік означає, що від студента очікують більш глибокого розуміння 
запропонованих питань. 



VІ. Шкала оцінювання

Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

Національна
система

Ступінь засвоєння програми навчальної ди сципліни

90 – 100 A

Зараховано

Повно  та  ґрунтовно  засвоїв  всі  теми  навчальної
програми  вміє  вільно  та  самостійно  викласти  зміст  всіх
питань програми навчальної дисципліни, розуміє її значення
для  своєї  професійної  підготовки,  повністю  виконав  усі
завдання кожної теми та поточного модульного контролю в
цілому.

82 – 89 B

Недостатньо повно та ґрунтовно засвоїв окремі питання
робочої програми. Вміє самостійно викласти зміст основних
питань  програми навчальної  дисципліни,  виконав завдання
кожної теми та модульного і поточного контролю в цілому.

75 - 81 C

Недостатньо  повно  та  ґрунтовно  засвоїв  деякі  теми
робочої програми, не вміє самостійно викласти зміст деяких
питань  програми  навчальної  дисципліни.  Окремі  завдання
кожної  теми та  модульного поточного  контролю в  цілому
виконав не повністю.

67 -74 D

Засвоїв  лише  окремі  теми  робочої  програми.  Не  вміє
вільно  самостійно  викласти  зміст  основних  питань
навчальної  дисципліни,  окремі  завдання  кожної  теми
модульного контролю не виконав.

60 - 66 E

Засвоїв  лише окремі  питання навчальної  програми.  Не
вміє достатньо самостійно викласти зміст більшості питань
програми  навчальної  дисципліни.  Виконав  лише  окремі
завдання кожної теми та модульного контролю в цілому.

35 – 59 FX
Не 

зараховано

Не засвоїв  більшості  тем навчальної  програми не  вміє
викласти  зміст  більшості  основних  питань  навчальної
дисципліни.  Не виконав  більшості  завдань  кожної  теми та
модульного контролю в цілому.

1 – 34 F
Не засвоїв навчальної програми, не вміє викласти зміст

кожної теми навчальної дисципліни, не виконав модульного
контролю.
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