


ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи безпеки 

життєдіяльності» складена відповідно до Стандарту вищої освіти України 

(далі – Стандарт) додипломної підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти  

галузі знань 22 «Охорона здоров`я»  

за спеціальністю 222 «Медицина»  

кваліфікації освітньої «Магістр медицини» 

кваліфікації професійної «Лікар» 

Опис навчальної дисципліни (анотація)  
Програма вивчення дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» 

призначена для вищих медичних закладів освіти України ІІІ – IV рівнів 

акредитації у відповідності до вимог кредитно-трансферної системи 

організації навчального процесу ECTS, заснованої на поєднанні технологій 

навчання за розділами та залікових кредитів оцінки – одиниць виміру 

навчального навантаження студента необхідного для засвоєння дисципліни 

або її розділу. 

Інформаційний опис начальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 1.5 

Галузь знань 

22 «Охорона здоров’я» 

 
Нормативна 

(за вибором) 
Напрям підготовки  

             «Медицина» 

Розділів – 1 

Спеціальність: 

222 «Медицина» 

Рік підготовки 

Змістових розділів – 1 1 -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання                                           

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  45 

2 -й 

Лекції 

Тижневе навантаження: 

аудиторних – 

 І-й рік навчання-  год., 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

«магістр медицини»  

кваліфікації професійної 

«лікар» 

 

10 год. 

 год. 

Практичні 

10  год. 

 год. 

Самостійна робота 

25 год. 

Вид контролю:  

залік 
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На вивчення дисципліни  «Основи безпеки життєдіяльності» передбачено 

1,5 кредити 45 годин, у тому числі 10 годин лекційних, 10 годин 

семінарських занять і 25 годин  самостійна робота. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є безпека життєдіяльності 

людни  

Міждисциплінарні зв’язки: 

Вивчення дисципліни «Основи безпеки життєдіяльності» 

здійснюється у ІI семестрі 1-го  року навчання та базується на знаннях 

основних природничо-наукових дисциплін: медичної біології, медичної та 

біологічної фізики, біологічної та біоорганічної хімії, анатомії людини, 

гістології, цитології та ембріології, латинської мови, історії медицини, 

філософії й інтегрується з цими дисциплінами. 

 Створює засади для наступного вивчення клінічних і гігієнічних 

дисциплін.  

Закладає основи формування знань, умінь та навичок, які 

визначаються кінцевими цілями програми, необхідних у наступній 

професійній діяльності.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Основи безпеки 

життєдіяльності» є 

-     формування знань, умінь і компетенції для збереження здоров’я та 

життя людини в сучасних умовах проживання; 

-  формування знань, умінь і компетенції для захисту від небезпек 

техногенного, антропогенного, природного походження та створення 

комфортних умов для життєдіяльності людини; 

-      формування знань щодо правових та організаційних аспектів охорони 

праці медичних працівників; 

-       формування знань щодо моральної сторони діяльності людини в 

медицині та біології;  

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Основи 

безпеки життєдіяльності» є: 

-       проведення аналізу та оцінки небезпечних ситуацій; 

-   самостійне прийняття рішень щодо розробки та використання засобів 

захисту від небезпек у разі виникнення екстремальних ситуацій;  

-  використання нормативно-правової бази для захисту людини і 

навколишнього середовища;  

-    розробка заходів і засобів захисту від впливу небезпечних і шкідливих 

факторів;  

 -    прогнозування і попередження виникнення надзвичайних ситуацій, а в 

разі їх виникнення, запровадження рішучих заходів, спрямованих на їх 

ліквідацію 

-    використання у своїй майбутній практичній діяльності правових, 

технічних, природоохоронних, профілактичних та освітньо-виховних 

заходів, спрямованих на забезпечення здорових і безпечних умов 

існування людини в сучасних умовах;  

-   знання правових та організаційних  аспектів охорони праці медичних 

працівників;  
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1.3. Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє 

дисципліна (взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів 

вищої освіти, сформульованим у термінах результатів навчання у 

Стандарті).  

Згідно з вимогами стандарту дисципліна забезпечує набуття студентами 

компетентності: 

- інтегральна: – Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони 

здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень 

та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та вимог.  

- загальні: – Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

Здатність до здійснення саморегуляції, ведення здорового способу життя, 

здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Здатність до вибору стратегії 

спілкування; здатність працювати в команді; навички міжособистісної 

взаємодії. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

здатність вчитися і бути сучасно навченим. Визначеність і наполегливість 

щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. Здатність діяти соціально 

відповідально та з громадською свідомістю. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. Універсальні компетентності, що не залежать 

від предметної  області, але важливі для успішної подальшої професійної 

та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його 

особистісного розвитку. 

- спеціальні (фахові, предметні): – Здатність до проведення лікувально-

евакуаційних заходів. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та 

профілактичних заходів. Здатність до планування профілактичних та 

протиепідемічних заходів щодо інфекційних хвороб. Здатність до обробки 

державної, соціальної, економічної та медичної інформації. Здатність до 

проведення епідеміологічних та медико-статистичних досліджень здоров’я 

населення. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища на 

стан здоров’я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне). Здатність 

до оцінки впливу соціально-економічних  та біологічних детермінант на 

стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції. Здатність застосовувати 

науково-обґрунтовані психологічні прийоми ефективної роботи з 

колегами, медичним персоналом, пацієнтами та їхніми родичами, 

готовність до взаємодії з іншими людьми. Обізнаність індивіда в галузі 

культури інших народів. 

 

Деталізація компетентностей відповідно до дескрипторів НРК у 

формі «Матриці компетентностей»: 

 

 

 

 

№ Компетентність Знання Уміння Комунікац

ія 

Автономія 

та 
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відповідаль

ність 

1 2 3 4 5 6 

Інтегральна компетентність 

- Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та вимог.  

Загальні компетентності 

 

1 Здатність до 

абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу біологічних 

знань; здатність 

постійно навчатися та 

набувати сучасні 

знання  

Знати способи 

аналізу, синтезу 

та подальшого 

сучасного 

навчання 

Вміти проводити 

аналіз інформації, 

приймати 

обгрунтовані 

рішення, вміти 

набувати сучасних 

зань 

Встановлю

вати 

відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

цілей 

Нести 

відповідаль

ність за 

своєчасне 

набуття 

знань 

2 Здатність 

застосовувати набуті 

знання в своїй 

практичній діяльності 

Мати 

спеціалізовані 

концептуальні 

знання набуті в 

процесі навчання 

Вміти розвязувати 

складні задачі і 

проблеми, які 

виникають у 

професійній 

діяльності лікаря 

Зрозуміле і 

недвозначн

е 

донесення 

власних 

висновків, 

знань та 

пояснень 

Відповідат

и за 

прийняття 

рішення у 

складних 

умовах  

3 Здатність до адаптації 

та дії в новій ситуації 

Знати види та 

способи 

адаптації, 

принципи дії в 

новій ситуації 

Вміти застосовувати 

засоби 

саморегуляції, вміти 

пристосовуватися 

до нових ситуацій, 

(обставин) 

життєдіяльності 

Встановлю

ва-ти 

відповідні 

звязки для 

досягнення 

результату 

Нести 

відпові-

дальність 

за 

використан

ня методів 

саморегуля

ції 

4 Прагнення до 

збереження 

навлолишнього 

середовища 

Знати сучасні 

проблеми 

забруднення 

довкілля та 

шляхи їх 

подолання 

Вміти формувати 

вимоги до себе та 

оточуючих щодо 

збереження 

наколишнього 

середовища 

Вносити 

пропозиції 

відповідни

м органам 

та 

установам 

щодо 

заходів 

збереження 

та охорони 

довкілля 

Нести 

відпові-

дальність 

щодо 

виконання 

заходів 

збереження 

довкілля у 

рамкаї 

своєї 

компетенці

ї 

 

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності 
 

№

  

Компетентність  Знання  Уміння  Комунікація  Автономія та 

відповідальніст
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ь  

1. Здатність 

застосовувати 

знання в 

практичних 

ситуаціях 

Мати спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання. 

Вміти 

розв’язувати 

складні задачі і 

проблеми, які 

виникають у 

професійній 

діяльності. 

Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, знань 

та пояснень, що 

їх 

обґрунтовують 

до фахівців та 

нефахівців. 

Відповідати за 

прийняття 

рішень у 

складних 

умовах 

2. Здатність до 

здійснення 

саморегуляції , 

ведення 

здорового 

способу життя, 

здатність до 

адаптації та дії 

в нової 

ситуації. 

Знати способи 

саморегуляції, 

ведення здорового 

життя. 

Вміти 

застосувати 

засоби 

саморегуляції, 

вміти вести 

здоровий спосіб 

життя та 

пристосовуватис

я до нових 

ситуацій 

(обставин) життя 

та діяльності. 

Встановлювати 

відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

результату. 

Нести 

відповідальніст

ь за здоровий 

спосіб життя та 

своєчасне 

використання 

методів 

саморегуляції. 

3. Здатність до 

вибору 

стратегії 

спілкування; 

здатність 

працювати в 

команді; 

навички 

міжособистісно

ї взаємодії 

Знати тактики та 

стратегії 

спілкування, закони 

та способи 

комунікативної 

поведінки 

Вміти обирати 

способи та 

стратегії 

спілкування для 

забезпечення 

ефективної 

командної 

роботи 

Використовуват

и стратегії 

спілкування та 

навички 

міжособистісної 

взаємодії 

Нести 

відповідальніст

ь за вибір та 

тактику 

способу 

комунікації 

4. Навички 

використання 

інформаційних 

і 

комунікаційних 

технологій 

Мати глибокі знання 

в галузі 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій, що 

застосовуються у 

професійній 

діяльності 

Вміти 

використовувати 

інформаційні та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

галузі, що 

потребує 

оновлення та 

інтеграції знань. 

Використовуват

и інформаційні 

та комунікаційні 

технології у 

професійній 

діяльності 

Нести 

відповідальніст

ь за розвиток 

професійних 

знань та умінь. 

5. Здатність до 

абстрактного 

мислення, 

аналізу та 

синтезу, 

здатність 

вчитися і бути 

сучасно 

навченим. 

Знати способи 

аналізу, синтезу та 

подальшого 

сучасного навчання 

Вміти проводити 

аналіз 

інформації, 

приймати 

обґрунтовані 

рішення, вміти 

придбати сучасні 

знання 

Встановлювати 

відповідні 

зв’язки для 

досягнення 

цілей. 

Нести 

відповідальніст

ь за своєчасне 

набуття 

сучасних знань. 

6. Визначеність і 

наполегливість 

щодо 

поставлених 

завдань і взятих 

обов’язків  

Знати обов’язки та 

шляхи виконання 

поставлених завдань 

Вміти визначити 

мету та завдання 

бути 

наполегливим та 

сумлінним при 

виконання 

обов’язків 

Встановлювати 

міжособистісні 

зв’язки для 

ефективного 

виконання 

завдань та 

обов’язків 

Відповідати за 

якісне 

виконання 

поставлених 

завдань 
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7. Здатність діяти 

соціально 

відповідально 

та громадської 

свідомості 

Знати свої соціальні 

та громадські права 

та обов’язки 

Формувати свою 

громадянську 

свідомість, вміти 

діяти відповідно 

до неї 

Здатність 

донести свою 

громадську та 

соціальну 

позицію 

Відповідати за 

свою 

громадянську 

позицію та 

діяльність  

8. Прагнення до 

збереження 

навколишнього 

середовища. 

Знати проблеми 

збереження 

навколишнього 

середовища та 

шляхи його 

збереження  

Вміти формувати 

вимоги до себе 

та оточуючих 

щодо збереження 

навколишнього 

середовища 

Вносити 

пропозиції 

відповідним 

органам та 

установам щодо 

заходів до 

збереження та 

охороні 

навколишнього 

середовища 

Нести 

відповідальніст

ь щодо 

виконання 

заходів 

збереження 

навколишнього 

середовища в 

рамках своєї 

компетенції. 

9. Здатність до 

проведення 

лікувально-

евакуаційних 

заходів 

Знати етапи 

медичної евакуації в 

умовах надзвичайної 

ситуації, у т.ч. у 

польових умовах.  

Знати систему 

лікувально-

евакуаційного 

забезпечення; 

Знати принципи 

організації та 

проведення 

лікувально-

евакуаційних заходів 

серед населення та 

військовослужбовців

. 

Знати систему 

оповіщення 

населення в умовах 

надзвичайних 

ситуації; 

Знати методичні 

настанови щодо дій 

лікаря під час 

розгортання етапів 

медичної евакуації 

Вміти 

організувати та 

виконувати 

медичні заходи 

під час 

розгортання 

етапів медичної 

евакуації в 

умовах 

надзвичайної 

ситуації, у т.ч. у 

польових умовах 

Встановлювати 

зв’язок з 

відповідними 

посадовими 

особами для 

забезпечення 

умов щодо 

виконання 

етапів медичної 

евакуації 

Нести 

відповідальніст

ь за своєчасне 

та якісне 

виконання 

медичних 

обов’язків під 

час розгортання 

етапів медичної 

евакуації в 

умовах 

надзвичайної 

ситуації та 

воєнного стану 

Результати навчання: 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню 

яких сприяє навчальна дисципліна: 

1. Організовувати проведення лікувально-евакуаційних заходів серед 

населення та військовослужбовців, в умовах надзвичайної ситуації, у т.ч. у 

польових умовах, під час розгорнутих етапів медичної евакуації, з 

урахуванням існуючої системи лікувально-евакуаційного забезпечення. 

2. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних 

заходів. 

3. Здатність до планування профілактичних та протиепідемічних 

заходів щодо інфекційних хвороб. 

4. Здатність до проведення профілактичних та протиепідемічних 

заходів щодо інфекційних хвороб. 
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5. Здатність до обробки державної, соціальної, економічної та 

медичної інформації 

6. Здатність до проведення епідеміологічних та медико-статистичних 

досліджень здоров’я населення 

7. Здатність до оцінювання впливу навколишнього середовища на 

стан здоров’я населення (індивідуальне, сімейне, популяційне) 

8. Здатність до оцінки впливу соціально-економічних  та біологічних 

детермінант на стан здоров’я індивідуума, сім’ї, популяції   

9. Дотримуватися здорового способу життя, користуватися 

прийомами саморегуляції та самоконтролю. 

10. Усвідомлювати та керуватися у своїй діяльності громадянськими 

правами, свободами та обов’язками, підвищувати загальноосвітній 

культурний рівень. 

11. Організовувати необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної 

та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних 

ситуацій в індивідуальному полі діяльності. 

12. Здатність особистості до організації інтегрального гуманітарного 

освітнього простору, формування єдиного образу культури або цілісної 

картини світу. 

13. Здатність володіння науково-обґрунтованими психологічними 

прийомами ефективної роботи з колегами, медичним персоналом, 

пацієнтами та їхніми родичами, готовність до взаємодії з іншими людьми. 

14. Обізнаність індивіда в галузі культури інших народів. 

15. Конструктивні вміння композиційного впорядкування інтегральних 

знань. 

16. Здатність оцінювати сучасні біомедичні технології та професійні 

стосунки з людьми з позиції моралі, гідності людського життя та 

біобезпеки.  

Результати навчання для дисципліни – сукупність знань, умінь, 

навичок, інших форм компетентності, набутих особою у процесі навчання 

згідно зі стандартом вищої освіти, які можна ідентифікувати, кількісно 

оцінити та виміряти. 

Згідно зі стандартами вищої освіти студенти повинні: 

Знати: 

         Основні принципи безпеки при забезпеченні життєдіяльності людини; 

Взаємозв’язки між станом здоров’я та впливом шкідливих і небезпечних 

факторів;  

Вимоги законодавчих і нормативних актів про безпеку життєдіяльності, 

охорону праці медичних і фармацевтичних працівників. 

Вимоги до забезпечення охорони праці медичного і фармацевтичного 

персоналу в сучасних умовах 

Вміти: 

Визначати основні принципи безпечної життєдіяльності людини. 

 Передбачати наслідки порушень валеологічних основ формування   

здорового способу життя та їх вплив на безпеку життєдіяльності людини. 
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Аналізувати й оцінювати небезпечні для життя, здоров’я і професійної 

діяльності ситуації та самостійно приймати рішення про вжиття 

термінових заходів. 

Робити висновки про наявність шкідливих факторів впливу на медичних і 

фармацевтичних працівників під час виконання ним професійних 

обов’язків. 

Передбачати негативні наслідки впливу небезпечних факторів на організм 

людини. 

студент повинен оволодіти навичками:  
оцінювати небезпечні для життя, здоров’я та професійної діяльності 

ситуації та самостійно приймати рішення про вжиття термінових заходів. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 45 годин, 1.5 

кредити ЄКТС.  

Програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності» 

структурована і представлена одним модулем відповідно до вимог 

розробки навчальних програм навчальних дисциплін. 

 Розділ  «Безпека життєдіяльності».  
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Забезпечення безпеки 

життєдіяльності людини. Людина в системі «Людина – зовнішнє 

середовище». Значення зовнішнього середовища в системі «людина – 

зовнішнє середовище». Правові та організаційні питання безпеки 

життєдіяльності та охорони праці медичних працівників. Професійні 

шкідливості при виконанні професійних обов’язків медичних 

працівників. Природні небезпеки, характер їх проявів і дії на людей та 

об’єкти економіки. Захист населення від шкідливих та небезпечних 

чинників. Техногенні небезпеки та наслідки їх дії. Типологія аварій на 

потенційно-небезпечних об’єктах. Захист населення від шкідливих та 

небезпечних чинників. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 

особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. Алгоритм 

захисних поведінкових реакцій. Безпека харчування як складова 

безпечної життєдіяльності людини. 

3. Структура навчальної дисципліни 

 Розділ I  «Безпека життєдіяльності людини» 

 

Назва змістовних розділів і тем 

Кількість годин 

Всьго 

ауд. 

У тому 

числі 

л с с.р 

Розділ I.  

Безпека життєдіяльності людини 

Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. 5 2 2 3 

Тема 2. Людина в системі «Людина – зовнішнє 

середовище». Значення зовнішнього середовища в 

системі «Людина – зовнішнє середовище». 

 

6  2 4 

Тема 3. Правові та організаційні питання безпеки 

життєдіяльності 
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 та охорони праці медичних працівників. Професійні 

шкідливості при виконанні професійних обов’язків 

медичних працівників 

 

5  2 3 

Тема 4. Забезпечення безпеки життєдіяльності людини 7 2 2 3 

Тема 5. Природні небезпеки, характер їх проявів і дії на 

людей та об’єкти економіки. Захист населення від 

шкідливих та небезпечних чинників. 

 

5 2  3 

Тема 6. Техногенні небезпеки та наслідки їх дії. 

Типологія аварій на потенційно-небезпечних об’єктах. 

Захист населення від шкідливих та небезпечних 

 

5 2  3 

Тема 7. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 

особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. 

Алгоритм захисних поведінкових реакцій 

 

5 2  3 

Тема 8. Безпека харчування як складова безпечної 

життєдіяльності людини. 

5 
 2 3 

Разом за розділом 45 10 10 25 

 

 4. Теми лекцій    

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. 2 

2. Забезпечення безпеки життєдіяльності людини.  2 

3. Природні небезпеки, характер їх проявів і дії на людей та 

об’єкти економіки. Захист населення від шкідливих та 

небезпечних чинників. 

2 

4. Техногенні небезпеки та наслідки їх дії. Типологія аварій 

на потенційно-небезпечних об’єктах. Захист населення від 

шкідливих та небезпечних чинників.  

2 

5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. 

Соціальні та психологічні чинники ризику. Алгоритм 

захисних поведінкових реакцій. 

2 

 Всього 10 
 

5. Теми семінарських занять 

 

з/п 

№ 

Назва теми Кількість 

годин 

 Розділ I «Безпека життєдіяльності людини»  

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. 2 

2. Людина в системі “людина – зовнішнє середовище”. 

Значення зовнішнього середовища в системі “людина – 

зовнішнє середовище”.  

2 

3. Забезпечення безпеки життєдіяльності людини 2 

4. Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності та 

охорони праці медичних працівників. Професійні 

2 
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шкідливості при виконанні професійних обов’язків медичних 

працівників. 

5. Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності 

людини 

2 

 Всього 10 

 

6. Теми практичних занять 

Практичні заняття програмою не передбачені. 

  

 7. Теми лабораторних занять 

Лабораторні заняття програмою не передбачені. 

 

 8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Розділ I «Безпека життєдіяльності людини»  

1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. 

Забезпечення безпеки життєдіяльності людини 

2 

2. Людина в системі «людина – зовнішнє середовище». 

Значення зовнішнього середовища в системі «людина – 

зовнішнє середовище» 

2 

3. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. 

Забезпечення безпеки життєдіяльності людини 

3 

4. Правові та організаційні питання безпеки 

життєдіяльності та охорони праці медичних працівників. 

Професійні шкідливості 

4 

5. Природні небезпеки, характер їх проявів і дії на людей 

та об’єкти економіки. Захист населення від шкідливих та 

небезпечних чинників. 

3 

6. Техногенні небезпеки та наслідки їх дії. Типологія 

аварій на потенційно-небезпечних об’єктах. Захист 

населення від шкідливих та небезпечних чинників. 

3 

7. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 

особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. 

Алгоритм захисних поведінкових реакцій. 

4 

8. Безпека харчування як складова безпечної 

життєдіяльності людини. 

4 

 Всього  25 

 

9. Індивідуальні завдання  

Програмою навчальної дисципліни індивідуальні завдання не передбачені 

 10. Завдання для самостійної роботи  

Самостійна робота студентів виконується у вигляді підготовки до 

семінарських занять (підготовка теоретичних питань, виконання 

ситуаційних задач, опанування навичками згідно з темою заняття, тощо). 
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11. Методи навчання 

 За джерелами знань використовують методи навчання: словесні – 

розповідь, пояснення, лекція, інструктаж; наочні – демонстрація, ілюстрація; 

практичні – практична робота, вирішення задачі. За характером логіки пізнання 

використовуються методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, 

індуктивний, дедуктивний. За рівнем самостійної розумової діяльності 

використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.  

1. Словесні методи: лекція, бесіда; 

2. Наочні методи: ілюстрація, демонстрація 

3. Практичні методи: виконання практичних робіт та розв’язання 

ситуаційних завдань для вироблення вмінь та навичок; 

4. Самостійна робота студентів з осмислення й засвоєння нового 

матеріалу 

5. Використання контрольно-навчальних комп’ютерних програм  

6. Інноваційні методи навчання: ділова гра, кейс-метод. 

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: лекції; 

практичні заняття;  самостійна робота студентів.  

Лекції охоплюють основний теоретичний матеріал окремої або кількох 

тем навчальної дисципліни, розкривають основні проблемні питання 

відповідних розділів дисципліни.  

Практичні заняття передбачають детальний розгляд студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни з викладачем і формування 

вміння та навичок їх практичного застосування шляхом індивідуального 

виконання студентом сформульованих завдань та вирішення ситуаційних задач.  

Самостійна робота студентів передбачає оволодіння студентом 

навчальним матеріалом, а саме самостійне опрацювання окремих тем 

навчальної дисципліни у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, а 

також передбачає підготовку до усіх видів контролю. Навчальний матеріал 

дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння 

студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль 

поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні 

аудиторних занять.  

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення 

навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і 

мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад особистості 

майбутнього фахівця з урахуванням індивідуальних особливостей учасників 

навчального процесу й спілкування. 

12. Методи контролю 

 Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних 

знань, практичних навичок і вмінь. Меттодами поточного контролю є: усне 

опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване), співбесіда; практична 

перевірка сформованих професійних умінь (проводиться за результатами 

виконання практичної роботи наприкінці заняття); тестовий контроль 

(«відкриті» та «закриті» тестові завдання) 

Підсумковий контроль передбачає підсумок результатів поточного 

контролю. 
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13. Форма підсумкового контролю успішності навчання. 

Формою підсумкового контролю знань є залік. 

 Підсумковий контроль засвоєння навчальної дисципліни здійснюється 

по її завершенні на останньому занятті. 

Підсумковий бал за поточну діяльність визначається як сума балів або 

середня арифметична традиційних оцінок отриманих за поточну 

діяльність. Виставлену за традиційною шкалою середню арифметичну 

оцінку конвертують у бали згідно шкали конвертації і остаточну оцінку за 

традиційною шкалою.       

14. Схема нарахування та розподіл балів, які отримують студенти            
Максимальна кількість балів за дисципліну складає 200 балів. 

Співвідношення між результатами оцінювання поточної навчальної діяльності і 

підсумкового контролю знань – 60 % та 40 %. 

Поточний контроль є обов'язковим. Під час оцінювання засвоєння кожної 

теми з усіх дисциплін навчального плану за поточну навчальну діяльність 

студенту виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною шкалою) з 

урахуванням затверджених критеріїв оцінювання з дисципліни. Враховуються 

всі види робіт, передбачені навчальною програмою. Студент має отримати 

оцінку з кожної теми. Викладач проводить опитування кожного студента у 

групі на кожному занятті і виставити оцінку в журналі обліку відвідувань та 

успішності студентів за традиційною шкалою («5», «4», «3», «2»).  

Залік студент отримує на останньому занятті з дисципліни за результатами 

поточного оцінювання. Цей вид підсумкового контролю не передбачає ніяких 

додаткових письмових робіт чи тестування на останньому занятті 

(підраховується середньо-арифметичне з оцінок за кожне заняття). 

До заліку допускаються лише ті студенти, які не мають академічної 

заборгованості і їх середній бал за поточну навчальну діяльність із навчальної 

дисципліни становить не менше 3,00. 

Результат навчання оцінюється за двобальною шкалою (зараховано/не 

зараховано) та багатобальною шкалою. Максимальна кількість балів, яку може 

отримати здобувач освіти з дисципліни – 200. Мінімальна кількість балів, яку 

повинен набрати здобувач освіти – 120. 

Середня оцінка за поточну діяльність конвертується у бали за 200-бальною 

шкалою, відповідно до таблиці перерахунку (табл. 1 та табл.2). 

Таблиця 1. 

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу 

(для дисциплін, що завершуються заліком) 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-

бальна 

шкала 

4-

бальна 

шкала 

200-бальна 

шкала 

5 200 4.47 179 3.94 158 3.42 137 

4.97 199 4.44 178 3.92 157 3.39 136 

4.94 198 4.42 177 3.89 156 3.37 135 

4.92 197 4.39 176 3.87 155 3.34 134 

4.89 196 4.37 175 3.84 154 3.32 133 

4.87 195 4.34 174 3.82 153 3.29 132 
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4.84 194 4.32 173 3.79 152 3.27 131 

4.82 193 4.29 172 3.77 151 3.24 130 

4.79 192 4.27 171 3.74 150 3.22 129 

4.77 191 4.24 170 3.72 149 3.19 128 

4.74 190 4.22 169 3.69 148 3.17 127 

4.72 189 4.19 168 3.67 147 3.14 126 

4.69 188 4.17 167 3.64 146 3.12 125 

4.67 187 4.14 166 3.62 145 3.09 124 

4.64 186 4.12 165 3.59 144 3.07 123 

4.62 185 4.09 164 3.57 143 3.04 122 

4.59 184 4.07 163 3.54 142 3.02 121 

4.57 183 4.04 162 3.52 141 3 120 

4.54 182 4.02 161 3.49 140 

< 3 

70-119 

(повторне 

перескладання) 
4.52 181 4.00 160 3.47 139 

4.49 180 3.97 159 3.44 138 

 

          Таблиця 2 

Шкала переведення балів у національну систему 

За національною системою За 200-бальною шкалою 

зараховано від 120 до 200 балів 

не зараховано менше 119 балів 

 

Під час проведення контрольних заходів в Університеті 

використовуються такі шкали оцінювання: 200 бальна шкала; традиційна 4-х 

бальна шкала; рейтингова шкала ECTS. Результати конвертуються з однієї 

шкали в іншу відповідно до таблиць 3-4. 

        

Таблиця 3. 

Сума 

балів за 

всі види 

навчальн

ої 

діяльності 

Оцінк

а 

ECTS 

За національною 

шкалою 

Визначення 
4-х бальна 

шкала 
Залік 

180 – 200 A 5 (відмінно) 

зарахован

о 

Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок. 

160 - 179 B 

4 (добре) 

Вище середнього рівня з 

кількома помилками. 

150 – 159 C 

В загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок. 

130 – 149 D 
3 (задовільно) 

Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків. 

120 – 129 E Виконання задовольняє 
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мінімальні критерії. 

50 – 119 Fx 

2 

(незадовільно) 

не 

зарахован

о 

Можливе повторне 

складання. 

0 – 49 F 

Необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни. 

 

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ECTS, так і у 

чотирибальну шкалу. Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не 

конвертуються і навпаки.  

Ранжування з присвоєнням оцінок «A», «B», «C», «D», «E» проводиться 

директоратом для здобувачів освіти даного курсу, які навчаються за однією 

спеціальністю і успішно завершили вивчення дисципліни. 

Таблиця 6. 

Оцінка ECTS Статистичний показник 

«А» Найкращі 10 % студентів 

«В» Наступні 25 % студентів 

«С» Наступні 30 % студентів 

«D» Наступні 25 % студентів 

«E» Останні 10 % студентів 

 

Здобувачі освіти, які одержали оцінки «FX» та «F» («2») не вносяться до 

списку здобувачів освіти, що ранжуються, навіть після перескладання 

підсумкового контролю.  Такі здобувачі освіти після перескладання 

автоматично отримують бал «E». 

Оцінка «FX» виставляється здобувачам освіти, які набрали мінімальну 

кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований 

підсумковий контроль. Ця категорія здобувачів освіти має право на 

перескладання підсумкового контролю за затвердженим графіком. 

Повторне складання підсумкового контролю дозволяється не більше двох 

разів. 

Оцінка «F» виставляється здобувачам освіти, які відвідали усі аудиторні 

заняття з модуля, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну 

навчальну діяльність і не допущені до підсумкового контролю. Ця 

категорія здобувачів освіти має право на повторне вивчення дисципліни. 

   15. Методичне забезпечення 

1. Робоча навчальна програма дисципліни; 

2. Плани лекцій, практичних занять та самостійної роботи 

студентів;  

3. Тези лекцій з дисципліни; 

4. Методичні рекомендації та розробки для викладача; 

5. Методичні вказівки до практичних занять для студентів; 

6. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;  

7. Тестові та контрольні завдання до практичних занять; 

8. Запитання до контролю засвоєння розділу; 

9. Перелік питань до іспиту, завдання для перевірки практичних навичок 

під час іспиту. 
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1. Плани лекцій, семінарських занять та самостійної роботи 

Змістовий розділ 1. Безпека життєдіяльності. 

Плани лекцій та самостійної роботи 

Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. «Безпека 

життєдіяльності», предмет, задачі, основні завдання. Аксіома про 

потенційну небезпеку. Класифікація небезпек. Концепція ризику. 

Керування ризиком. Принципи визначення припустимого рівня негативних 

факторів стосовно здоров’я людини. Принципи і методи забезпечення 

безпеки життєдіяльності людини. Основи керування безпекою 

життєдіяльності. Системний аналіз безпеки життєдіяльності. Правове 

забезпечення безпеки життєдіяльності людини. (лекція, СРС).   

Тема 2. Забезпечення безпеки життєдіяльності людини Здоров’я 

людини як медико-біологічна та соціальна категорія. Духовний, психічний, 

фізичний, соціальний аспекти здоров’я людини. Здоров’я і патологія. 

Валеологія та санологія, визначення, сутність і предмет їх вивчення. 

Показники індивідуального здоров’я людини. Фактори, що забезпечують 

стабільність здоров’я. Фактори ризику та групи ризику. Поняття про спосіб 

життя, його особливості у сучасних умовах. Оздоровчі традиційні і 

нетрадиційні системи, методи оздоровлення. Способи загартування 

організму. Механізм шкідливого впливу на організм людини алкоголю, 

тютюнопаління і наркотиків. Загроза особистій та суспільній 

життєдіяльності при їх вживанні. Методи боротьби із шкідливими 

звичками. (лекція, СРС).   

Тема 3. Природні небезпеки, характер їх проявів і дії на людей та 

об’єкти економіки. Захист населення від шкідливих та небезпечних 

чинників.    Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ, 

вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дій. 

Характеристика небезпечних метеорологічних процесів і явищ, вражаючі 

фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дій. Небезпечні 

гідрологічні процеси і явища, вражаючі фактори, що ними формуються, 

характер їхніх проявів та наслідки. Пожежі у природних екосистемах 

вражаючи фактори природних пожеж, характер їх проявів та наслідки. 

Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика 

небезпечних патогенних мікроорганізмів. Пандемії, епідемії, масові 

отруєння людей. (лекція, СРС).   

Тема 4. Техногенні небезпеки та наслідки їх дії. Типологія аварій на 

потенційно-небезпечних об’єктах. Захист населення від шкідливих та 

небезпечних чинників  Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори. 

Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в 

залежності від їхнього масштабу. Небезпечні події на транспорті та аварії 

на транспортних комунікаціях. Вимоги до транспортування небезпечних 

речовин. Небезпечні для людини фактори пожежі. Вибух. Фактори 

техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування 

будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього 

середовища. Законодавча база з пожежної безпеки. Основи забезпечення 

пожежної безпеки. Відповідальність за порушення вимог пожежної 

безпеки. Класифікація радіаційних аварій. Механізм дії іонізуючих 
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випромінювань на організм людини. Нормування іонізуючого 

випромінювання. Рівні втручання у разі радіаційної аварії. Чорнобильська 

катастрофа: соціальні та медичні наслідки. Зони радіоактивно забруднених 

територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Класифікація небезпечних хімічних 

речовин за ступенем токсичності. Особливості забруднення місцевості, 

води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних 

хімічних речовин. Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах. 

Захист населення від шкідливих та небезпечних чинників техногенних 

небезпек. (лекція, СРС).   

Тема 5. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та особливості. 

Соціальні та психологічні чинники ризику. Алгоритм захисних 

поведінкових реакцій  Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна 

криза, екологічна криза, ресурсна криза, мирне співіснування, припинення 

гонки озброєння та відвернення ядерної війни, охорона навколишнього 

природного середовища, паливно-енергетична, сировинна, продовольча, 

демографічна, інформаційна, ліквідація небезпечних хвороб. Соціально-

політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів масового 

ураження. Види тероризму, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі 

фактори. Збройні напади, захоплення й утримання об’єктів державного 

значення; встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, 

установі (організації, підприємстві), викрадання зброї та небезпечних 

речовин. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності 

людини. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини 

та безпеку суспільства. Соціальні фактори, що впливають на життя та 

здоров’я людини. Корупція і криміналізація суспільства. Маніпуляція 

свідомістю. Розрив у рівні забезпечення життя між різними прошарками 

населення. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. 

Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних посягань на 

людину. Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі. 

Фактори, що підвищують індивідуальну імовірність наразитись на 

небезпеку. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні 

безпеки. Захисні властивості людського організму. Види поведінки 

людини та її психічна діяльність: психічні процеси, стани, властивості. 

(лекція, СРС).   

План семінарських занять 
Тема 1. Людина в системі «людина – зовнішнє середовище». Значення 

зовнішнього середовища в системі «людина – зовнішнє середовище». 

Людина, як біоенергетична система. Єдність біологічних систем організму 

людини. Фактори, що забезпечують здоров’я людини. Функціональні 

системи організму людини в забезпеченні його безпеки життєдіяльності. 

Захисні функції організму людини. Роль рецепторів і аналізаторів 

організму людини в оцінці факторів системи “людина – середовище 

існування”. Закон Вебера-Фехнера. Психологічні фактори, що визначають 

особисту безпеку людини. Психофізіологічний стан організму. Залежність 

стану організму від зовнішніх подразників. Раціональні режими праці і 

відпочинку. Зовнішнє середовище і середовище життєдіяльності людини. 

Класифікація і характеристики середовища життєдіяльності людини. 
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Класифікація і характеристика негативних факторів зовнішнього 

середовища людини. Фізичні негативні фактори. Хімічні негативні 

фактори. Біологічні антропогенні негативні фактори. Психофізіологічні 

негативні фактори. Соціальні небезпеки. Методи і засоби захисту людини. 

Особливості стану екологічної безпеки України. Комплексна оцінка ризику 

впливу антропогенних чинників на безпеку та здоров’я людини. 

(семінарське заняття, СРС) 

Тема 2. Правові та організаційні питання безпеки життєдіяльності 

та охорони праці медичних і фармацевтичних працівників. Професійні 

шкідливості при виконанні професійних обов’язків медичних і 

фармацевтичних працівників.  Законодавча та нормативна база України з 

безпеки життєдіяльності та охорони праці. Основні законодавчі акти з 

безпеки життєдіяльності та охорони праці. Основні положення Закону 

України “Про охорону праці”. Нормативні акти з безпеки життєдіяльності 

та охорони праці. Відповідальність за порушення законодавства з безпеки 

життєдіяльності та охорони праці. Державне управління охороною праці та 

організація охорони праці на виробництві. Органи державного управління 

охороною праці, їх компетенція і повноваження. Служба охорони праці 

системи Міністерства охорони здоров’я України. Служба охорони праці 

підприємства. Навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань 

охорони праці. Стажування (дублювання) та допуск працівників до роботи. 

Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Органи 

державного нагляду за охороною праці їх основні повноваження і права. 

Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці. 

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій на виробництві. Перелік професійних шкідливостей при виконанні 

професійних обов’язків медичних і фармацевтичних працівників. 

Особливості професійної захворюваності медичних і фармацевтичних 

працівників. Правила виробничої санітарії, протиепідемічного режиму та 

особистої гігієни працівників дезінфекційних установ і підрозділів. 

Техніка безпеки персоналу кабінетів і відділень променевої діагностики і 

терапії. Особливості впливу сучасних лазерних апаратів. Охорона праці у 

патологоанатомічних, патогістологічних, судово-медичних установах. 

Правила техніки безпеки у відділеннях гіпербаричної оксигенації, клініко-

діагностичних лабораторіях, фізіотерапевтичних відділеннях, при роботі із 

стерилізаційними установками. Правила обладнання, експлуатації та 

виробничої санітарії при роботі в аптеках. (семінарське заняття, СРС) 

Тема 3. Забезпечення безпеки життєдіяльності людини (лекція, 

семінарське заняття, СРС). Здоров’я людини як медико-біологічна та 

соціальна категорія. Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти 

здоров’я людини. Здоров’я і патологія. Валеологія та санологія, 

визначення, сутність і предмет їх вивчення. Показники індивідуального 

здоров’я людини. Фактори, що забезпечують стабільність здоров’я. 

Фактори ризику та групи ризику. Поняття про спосіб життя, його 

особливості у сучасних умовах. Оздоровчі традиційні і нетрадиційні 

системи, методи оздоровлення. Способи загартування організму. Механізм 

шкідливого впливу на організм людини алкоголю, тютюнопаління і 
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наркотиків. Загроза особистій та суспільній життєдіяльності при їх 

вживанні. Методи боротьби із шкідливими звичками. (семінарське 

заняття, СРС) 

Тема 4. Техногенні небезпеки та наслідки їх дії. Типологія аварій на 

потенційно-небезпечних об’єктах. Захист населення від шкідливих та 

небезпечних чинників. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори. 

Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в 

залежності від їхнього масштабу. Небезпечні події на транспорті та аварії 

на транспортних комунікаціях. Вимоги до транспортування небезпечних 

речовин. Небезпечні для людини фактори пожежі. Вибух. Фактори 

техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування 

будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього 

середовища. Законодавча база з пожежної безпеки. Основи забезпечення 

пожежної безпеки. Відповідальність за порушення вимог пожежної 

безпеки. Класифікація радіаційних аварій. Механізм дії іонізуючих 

випромінювань на організм людини. Нормування іонізуючого 

випромінювання. Рівні втручання у разі радіаційної аварії. Чорнобильська 

катастрофа: соціальні та медичні наслідки. Зони радіоактивно забруднених 

територій внаслідок аварії на ЧАЕС. Класифікація небезпечних хімічних 

речовин за ступенем токсичності. Особливості забруднення місцевості, 

води, продовольства у разі виникнення аварій з викидом небезпечних 

хімічних речовин. Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах. 

Захист населення від шкідливих та небезпечних чинників техногенних 

небезпек. (семінарське заняття, СРС) 

Тема 5. Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності 

людини. Вплив харчування на життєдіяльність людини. Вимоги до якості і 

безпеки харчових продуктів. Харчові добавки як можливі забруднювачі. 

Наслідки забруднення харчових продуктів пестицидами. Стимулятори 

росту та інші хімічні речовини, що застосовуються в сільському 

господарстві. Генетично модифіковані продукти та їх небезпека для 

здоров’я людини. Радіонукліди у харчових продуктах. Харчування в 

умовах радіаційного забруднення. Токсичні речовини у продуктах 

харчування: допустимі фонові залишки, максимально допустимий рівень 

залишків у харчових продуктах. Методика зменшення кількості речовин-

забруднювачів у харчових продуктах. (семінарське заняття, СРС). 

2.Перелік питань до самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності людини» 

Змістовий розділ 1. «Безпека життєдіяльності». 

1. Характерні особливості людини, як елемента біосфери. 

2. Потреби людини на рівні забезпечення життєдіяльності. 

3. Здоров’я людини та фактори, що його забезпечують. 

4. Поняття гомеостазу. Механізми гомеостазу. 

5. Адаптація. Види та стадії адаптації. 

6. Захисні реакції організму. Система імунного захисту. 

7. Єдність біологічних систем організму людини. Функції нервової 

системи. 
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8. Роль аналізаторів в оцінці факторів системи "людина – середовище 

існування". 

9. Характеристики основних аналізаторів. 

10. Психофізіологічні властивості аналізаторів.  

11. Пороги відчуттів, чутливість аналізаторів. Психофізичний закон 

Вебера-Фехнера. 

12. Психологічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності. 

13. Значення центральної нервової системи в життєдіяльності людини. 

14. Особливості психіки людини. 

15. Психологічні властивості людини. Темперамент, мислення, увага, 

емоційні якості людини. 

16. Психологічні фактори, що визначають особисту безпеку людини. 

17. Законодавча та нормативна база України з безпеки життєдіяльності 

та охорону праці. 

18. Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності та охорону 

праці. 

19. Основні положення Закону України “Про охорону праці”. 

20. Державне управління охороною праці та організація охорони праці 

в закладах МОЗ України. 

21. Планування роботи з охорони праці. 

22. Служби охорони праці підприємств, закладів, установ в залежності 

від кількості працюючих. 

23. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці на 

виробництві. 

24. Навчання та інструктажі з питань охорони праці робітників 

25. Визначення понять “гігієна праці”, “охорона праці”, “умова праці”, 

“шкідливий виробничий чинник”, “небезпечний виробничий чинник” 

тощо. 

26. Класифікація праці медичних і фармацевтичних працівників. 

27. Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих чинників. 

28. Психофізіологічні шкідливі та небезпечні чинники виробничого 

середовища медичних і фармацевтичних працівників. 

29. Фізичні шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища 

медичних і фармацевтичних працівників. 

30. Хімічні шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища 

медичних і фармацевтичних працівників. 

31. Біологічні шкідливі та небезпечні чинники виробничого 

середовища медичних і фармацевтичних працівників. 

32. Особливості професійної захворюваності медичних і 

фармацевтичних працівників. 

33. Архітектурно-планувальні і організаційні профілактичні заходи. 

34. Заходи щодо зниження нервово-емоційного напруження і 

раціоналізація трудового процесу медичних і фармацевтичних працівників. 

35. Заходи щодо зниження дії фізичних чинників (вимоги до 

мікроклімату). 

36. Заходи щодо зниження несприятливої дії шуму, вібрації, 

ультразвуку. 
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37. Вимоги до виробничого освітлення робочих місць медичних і 

фармацевтичних працівників. 

38. Вимоги до ультрафіолетового випромінювання, електромагнітних 

полей радіочастот та лазерного випромінювання на робочих місцях 

медичних і фармацевтичних працівників. 

39. Вимоги до відеотерміналів персональних ЕОМ. 

40. Вимоги до іонізуючого випромінювання медичних і 

фармацевтичних працівників. 

41. Вимоги до роботи у фізіотерапевтичних кабінетах. 

42. Правила з охорони праці для стоматологічних поліклінік і кабінетів. 

43. Електробезпека при роботі медичних і фармацевтичних 

працівників. 

44. Профілактика професійних отруєнь медичних і фармацевтичних 

працівників. 

45. Заходи щодо зниження дії біологічних чинників, протиепідемічні 

заходи. 

46. Основні санітарні правила щодо розміщення та обладнання аптек. 

47. Норми робочого часу для працівників закладів та установ охорони 

здоров’я. 

3. Перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» 

1. Безпека життєдіяльності як наука і навчальна дисципліна. 

2. Зв’язок дисципліни «Безпека життєдіяльності» з іншими науковими 

дисциплінами. 

3. Основні поняття та їх визначення у безпеці життєдіяльності. 

4. Класифікація небезпек та їх джерела. 

5. Небезпечні(вражаючі) чинники, які призводять до матеріальних 

збитків, шкоди здоров’ю, смерті та ін. 

6. Поняття про системний аналіз та його застосування у безпеці 

життєдіяльності  

7. Система «Людина – життєва середовище» та її елементи. Рівні 

системи «Людина – життєве середовище» 

8. Характеристика окремих компонентів життєвого середовища 

людини. 

9. Оцінка небезпек. Поняття про ризик. 

10. Ризиковий баланс та оцінка ризику. 

11. Критерії ризику. 

12. Поняття про прийнятний (допустимий) ризик. 

13. Заходи щодо зменшення ризику(управління ризиком). 

14. Види аналізу небезпек. 

15. Характерні особливості людини, як елемента біосфери. 

16. Потреби людини на рівні забезпечення життєдіяльності. 

17. Здоров’я людини та фактори, що його забезпечують. 

18. Поняття гомеостазу. Механізми гомеостазу. Адаптація. Види та 

стадії адаптації. Захисні реакції організму. Система імунного захисту. 

19. Єдність біологічних систем організму людини. Функції нервової 

системи. 
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20. Роль аналізаторів в оцінці факторів системи «людина – середовище 

існування» Характеристики основних аналізаторів. Психофізіологічні 

властивості аналізаторів.  

21. Пороги відчуттів, чутливість аналізаторів. Психофізичний закон 

Вебера-Фехнера. 

22. Значення центральної нервової системи в життєдіяльності людини. 

23. Психологічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності. 

Особливості психіки людини. Темперамент, мислення, увага, емоційні 

якості людини. 

24. Психологічні фактори, що визначають особисту безпеку людини. 

25. Загальні поняття зовнішнього середовища і середовища 

життєдіяльності людини. Їх складові. 

26. Основні характеристики природного, соціального та техногенного 

середовища. 

27. Зовнішнє природне середовище. Біосфера. Основні компоненти 

біосфери. Ноосфера. 

28. Природні небезпеки. Основні види. Правила поведінки при 

стихійних лихах. 

29. Роль соціально-політичного середовища. Соціальні небезпеки 

30. «Техносфера» у системі безпеки життєдіяльності людини. 

31. Основні характеристики виробничого та побутового середовища. 

32. Особливості стану екологічної безпеки України. 

33. Класифікація та характеристика негативних факторів 

навколишнього середовища за походженням, природою та характером 

впливу на людину. 

34. Шкідливі та небезпечні негативні фактори в системі «людина – 

середовище життєдіяльності».  

35. Комплексна оцінка ризику впливу негативних антропогенних 

чинників на безпеку та здоров’я людини. 

36. Основні напрями, принципи і методи забезпечення безпеки 

життєдіяльності людини в системі «Людина-життєве середовище». 

37. Працездатність. Втома. Вплив на безпеку життєдіяльності людини. 

Раціональні режими: праці і відпочинку. 

38. Здоров’я людини як медико-біологічна та соціальна категорія. 

Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров’я людини. 

39. Здоров’я і патологія. Валеологія та санологія. Визначення, сутність 

і предмет вивчення. 

40. Індивідуальне здоров’я людини. Його показники. 

41. Фактори, що забезпечують стабільність здоров’я. Фактори ризику 

та групи ризику. 

42. Спосіб життя (поняття), його особливості в сучасних умовах. 

43. Вплив способу життя на безпеку життєдіяльності людини. Шкідливі 

звички. Механізм шкідливого впливу на організм людини алкоголю, 

тютюнопаління, наркотиків. Загроза особистій та cуcпiльнiй безпеці 

життєдіяльності. Боротьба зі шкідливими звичками. 
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44. Система заходів щодо збереження та підвищення рівня 

індивідуального здоров’я, забезпечення безпеки життєдіяльності. 

Формування здорового способу життя. 

45. Підвищення фізичної активності. Оздоровчі традиційні і 

нетрадиційні системи. 

46. Психофізіологічний професійний відбір. 

47. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ, 

вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дій.  

48. Характеристика небезпечних метеорологічних процесів і явищ, 

вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх проявів та дій.  

49. Небезпечні гідрологічні процеси і явища, вражаючі фактори, що 

ними формуються, характер їхніх проявів та наслідки. 

50. Пожежі у природних екосистемах вражаючи фактори природних 

пожеж, характер їх проявів та наслідки. 

51. Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. 

Характеристика небезпечних патогенних мікроорганізмів. Пандемії, 

епідемії, масові отруєння людей. 

52. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори.  

53. Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих 

аварій в залежності від їхнього масштабу. 

54. Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних 

комунікаціях. Вимоги до транспортування небезпечних речовин.  

55. Небезпечні для людини фактори пожежі. Вибух. Фактори 

техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, руйнування 

будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього 

середовища.  

56. Законодавча база з пожежної безпеки. Основи забезпечення 

пожежної безпеки. Відповідальність за порушення вимог пожежної 

безпеки. 

57. Класифікація радіаційних аварій. Механізм дії іонізуючих 

випромінювань на організм людини. Нормування іонізуючого 

випромінювання. Рівні втручання у разі радіаційної аварії.  

58. Чорнобильська катастрофа: соціальні та медичні наслідки. Зони 

радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС. 

59. Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем 

токсичності. 

60. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі 

виникнення аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. 

61. Типологія аварій на хімічно-небезпечних об’єктах. Захист 

населення від шкідливих та небезпечних чинників техногенних небезпек. 

62. Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, 

екологічна криза, ресурсна криза, мирне співіснування, припинення гонки 

озброєння та відвернення ядерної війни, охорона навколишнього 

природного середовища, паливно-енергетична, сировинна, продовольча, 

демографічна, інформаційна, ліквідація небезпечних хвороб. 

63. Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та 

засобів масового ураження. 
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64. Види тероризму, його первинні, вторинні та каскадні вражаючі 

фактори 

65. Збройні напади, захоплення й утримання об’єктів державного 

значення; встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, 

установі (організації, підприємстві), викрадання зброї та небезпечних 

речовин. 

66. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності 

людини. Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини 

та безпеку суспільства. 

67. Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. 

Корупція і криміналізація суспільства. Маніпуляція свідомістю. Розрив у 

рівні забезпечення життя між різними прошарками населення. 

68. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. 

69. Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних 

посягань на людину. 

70. Поняття та різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі. 

Фактори, що підвищують індивідуальну імовірність наразитись на 

небезпеку. 

71. Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. 

Захисні властивості людського організму. 

72. Види поведінки людини та її психічна діяльність: психічні процеси, 

стани, властивості.  

73. Харчові продукти, їх склад. Вплив харчування на життєдіяльність 

людини. 

74. Визначення безпеки харчових продуктів. Вимоги до якості та 

безпеки харчових продуктів 

75. Харчові добавки, їх роль для підвищення смакових якостей 

харчових продуктів. 

76. Вплив мінеральних добрив, пестицидів, стимуляторів росту рослин 

на якість харчових продуктів. 

77. Показники шкідливості харчових продуктів. 

78. Причини псування харчових продуктів. 

79. Генетично модифіковані харчові продукти та їх вплив  на здоров’я  

людини. 

80. Забруднення харчових продуктів радіонуклідами. Вплив 

забруднених радіонуклідами харчових продуктів на здоров’я людини. 

81. Токсичні речовини у продуктах харчування. 

82. Харчові отруєння від вживання небезпечних продуктів (мікробної 

та немікробної природи). 

83. Держстандарти на якість продуктів харчової промисловості, 

сертифікати якості харчових ринкових продуктів. 

84. Санітарно-епідеміологічна експертиза харчових продуктів. 

85. Заходи щодо зменшення забруднення харчових продуктів 

шкідливими хімічними речовинами. 

86. Установа в системі МОЗ України, яка  займається розслідуванням 

та профілактикою харчових отруєнь. 
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87. Законодавча та нормативна база України з безпеки життєдіяльності 

та охорону праці. 

88. Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності та охорону 

праці. 

Основні положення Закону України “Про охорону праці”. 

89. Державне управління охороною праці та організація охорони праці в 

закладах МОЗ України. 

90. Планування роботи з охорони праці. 

91. Служби охорони праці підприємств, закладів, установ в залежності 

від кількості працюючих. 

92. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці на 

виробництві. 

93. Навчання та інструктажі з питань охорони праці робітників 

94. Визначення понять “гігієна праці”, “охорона праці”, “умова праці”, 

“шкідливий виробничий чинник”, “небезпечний виробничий чинник” 

тощо. 

95. Класифікація праці медичних і фармацевтичних працівників. 

96. Класифікація небезпечних і шкідливих виробничих чинників. 

97. Психофізіологічні шкідливі та небезпечні чинники виробничого 

середовища медичних і фармацевтичних працівників. 

98. Фізичні шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища 

медичних і фармацевтичних працівників. 

99. Хімічні шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища 

медичних і фармацевтичних працівників. 

100. Біологічні шкідливі та небезпечні чинники виробничого середовища 

медичних і фармацевтичних працівників. 

101. Особливості професійної захворюваності медичних і 

фармацевтичних працівників. 

102. Архітектурно-планувальні і організаційні профілактичні заходи. 

103. Заходи щодо зниження нервово-емоційного напруження і 

раціоналізація трудового процесу медичних і фармацевтичних працівників. 

104. Заходи щодо зниження дії фізичних чинників.  

105. Вимоги до відеотерміналів персональних ЕОМ. 

106. Вимоги до іонізуючого випромінювання медичних і фармацевтичних 

працівників. 

107. Вимоги до роботи у фізіотерапевтичних кабінетах. 

108. Правила з охорони праці для стоматологічних поліклінік і кабінетів. 

109. Електробезпека при роботі медичних і фармацевтичних працівників. 

110. Профілактика професійних отруєнь медичних і фармацевтичних 

працівників. 

111. Заходи щодо зниження дії біологічних чинників, протиепідемічні 

заходи. 

112. Основні санітарні правила щодо розміщення та обладнання аптек. 

113. Норми робочого часу для працівників закладів та установ охорони 

здоров’я. 
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16. Рекомендована література 

Основна (базова)  

 

1. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: навч. посіб. / 

О.П. Яворовський, В.М. Шевцова, В.І. Зенкіна та ін.; за заг. ред 

О.П. Яворовського. – К.: ВСВ “Медицина”, 2015. – 288 с. 

2. Гігієна та охорона праці медичних працівників. Навчальний посібник 

/За ред. В.Ф. Москаленка, О.П. Яворовського. – К.: “Медицина”, 2009. – 

С.6-56. 

3. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: Навчально-

методичний посібник/ упор.: О.П.Яворовський, В.М.Шевцова, Г.А.Шкурко 

та ін.- Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2012. – 232 с. 

4. Безпека життєдіяльності: для студентів вищих закладів освіти України 

І-ІV рівнів акредитації / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; За ред. 

Є.П. Желібо і В.М.Пічі. – К.: “Каравела”; Львів: “Новий Світ-2000”, 2001. – 

320 с 

Допоміжна 

1. Безпека життєдіяльності: підручник. / [О.І. Запорожець, Б.Д. 

Халмурадов, В.І. Применко та ін.] – К.:"Центр учбової літератури", 2013. – 

448 с. 

2. Конституція України. Основний закон від 28.06.1996. 

3. Закон України “Про охорону праці” від 14.10.92. 

4. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення” № 4004-ХІІ від 24.02.94. 

5. Закон України “Про колективні договори та угоди” № 1874 від 

24.12.95. 

6. Закон України “Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” № 

1423 від 13.09.2000. 

7. Закон України “Про адміністративні порушення” № 8074-10 від 

07.12.84. 

8. Основи законодавства України про охорону здоров’я № 2802-XII від 

19.11.92. 

9. Кодекс законів України про працю № 322-VIII від 10.12.71. 

10. Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючих 

випромінювань” № 15/98-ВР від 14.01.1998. 

11. Кодекс цивільного захисту України № 5403-VI від 02.10.2012. 

12. Указ Президента України № 643/2001 “Національна програма боротьби 

із захворюваністю на туберкульоз”. 

13. Постанова Кабінету Міністрів України “ Деякі питання розслідування 

та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 

виробництві ” № 1232 від 30.12.11 р. 

14. ДСТУ 2272:2006 “Пожежна безпека. Терміни та визначення основних 

понять”. – К.: Держспоживстандарт, 2007. – 28 с. 
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15. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Типове положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” № 

15 від 26.01.05. 

16. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Перелік робіт з підвищеною 

небезпекою” № 15 від 26.01.05. 

17. Hаказ Держнаглядохоронпраці України “Типове положення про 

службу охорони праці” № 255 від 15.11.04. 

18. Hаказ МОН України “Положення про організацію роботи з охорони 

праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах 

освіти” № 563 від 01.08.01. 

19. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України “Про 

затвердження форми трудового договору між працівниками і фізичною 

особою та порядку реєстрації трудового договору між працівниками і 

фізичною особою” № 260 від 08.06.01. 

20. Наказ МОЗ України “Положення про службу охорони праці системи 

Міністерства охорони здоров’я України” № 268 від 30.09.1994. 

21. Наказ МОЗ України “Про введення оперативного контролю за станом 

охорони праці в установах, закладах та на підприємствах системи МОЗ 

України” № 444 від 01.11.2001. 

22. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку 

класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями” № 368 від 24.03.04 р.  

23. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – Київ: Відділ поліграфії 

Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1998. – 125 с. 

24. Домарецький, В. А. Екологія харчових продуктів [Текст]: виробничо-

практичне видання / В. А. Домарецький, Т. П. Златєв. - К.: Урожай, 1993. - 

190 с.  

25. Смоляр В. І. Харчування в умовах радіонуклідного забруднення. – 

К.: Здоров’я: Укр. червоний хрест, 1991. – 32 с. 

26. Хоружая Т. А. Оценка экологической опасности. / Т. А. Хоружая — М.: 

“Книга сервис”, 2002. – 208 с. 

27. Безпека життєдіяльності: Підручник / В.Г. Цапко, Д.І. Мазоренко, Ю.С. 

Скобло, Л.М. Тіщенко; за ред. В.Г. Цапка. – К.: Знання, 2008. – 397 с. 

28. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / В.В. Березуцький, Л.А. 

Васьковець, Н.П. Вершиніна та ін.; За ред. В.В. Березуцького. – X.: Факт, 

2005. – 384 с. 

29. Корнієнко О.В. Безпека життедіяльності та підтримання психосоматичного 

здоров’я молоді: Монографія.-К.:“ Київський університет”, 2004.-264 с. 

30. Дементий Л.В., Юсина А.Л. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности: Учеб.пособие. – Краматорск: ДГМА, 2008. – 300 с. 

31. Апанасенко Г.Л. Валеология как наука (Лекция для врачей- курсантов). – 

К., 2001. – 23 с. 

32. Казин Э.М., Блинова М.Г., Литвинова М.А. Основы индивидуального 

здоровья человека: Введение в общую и прикладную валеологию: Учеб. 

пособие. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 192 с. 

33. Пистун И.П., Кельман И.И., Вельковский Е.К. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – Львов: Афиша, 2007. – 336 с. 
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17. Інформаційні ресурси 

1. Офіційне Інтернет-представництво Президента України 

http://www.president.gov.ua/. 

2. Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua/. 

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

4. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua/. 

5. Міністерство екології та природних ресурсів України  

http://www.menr.gov.ua/. 

6. Державна  служба України з надзвичайних ситуацій 

http://www.dsns.gov.ua/. 

7. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rnbo.gov.ua/. 

8. Постійне представництво України при ООН http://ukraineun.org/. 

9. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.  

10. Всесвітня організація охорони здоров’я http://www.who.int/en/. 

11. http://www.bioethics.net 

12. http://www.bioethics.as.niyu.edu 

13. http://www.bioethics.ca 

14. http://www.bioethics.ru 
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