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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Безпека життєдіяльності та охорона праці» 

 
І. Основна мета дисципліни  Засвоєння майбутніми фахівцями позашкільної освіти базових безпекових компетентностей життєвого, 

освітнього та виробничого середовища 

ІІ. Місце навчальної 

дисципліни в програмі 

підготовки фахівців 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

OK8 

цикл загальної підготовки 

IІІ. Програмні результати 

навчання 

 

ПР 4. Вміти планувати, організовувати та реалізовувати освітній процес у гуртку та іншому творчому об’єднанні закладу позашкільної освіти. 

ПР8. Вміти працювати з навчальними, науково-методичними та інформаційними джерелами, обробляти та застосовувати їх в освітній діяльності. 

ПР14. Забезпечувати охорону життя й здоров’я вихованців, учнів, слухачів закладу позашкільної освіти. 

ІV. Короткий зміст дисципліни  

 

Модуль 1. Теоретичні основи та прикладні методи застосування безпекоорієнтованих дисциплін в життєвому середовищі.  

Модуль 2. Нормативно-правові основи та методи прикладного застосування на практиці базових положень з jхорони праці, nехніки безпеки та 

ергономіки. 

V. Назва кафедри та 

викладацький склад, який 

буде забезпечувати 

викладання дисципліни  

Кафедра загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Інженерно-педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова 

доц. Немченко Юрій Владиславович, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загально-технічних дисциплін та охорони праці 

VI. Обсяги навчального 

навантаження та терміни 

викладання дисципліни  

На вивчення дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити ЄКТС), з яких: лекційних – 18 год., семінарські – 16 год., самостійної роботи – 56 год. 

Дисципліна викладається у VII семестрі. 

VII. Основні інформаційні 

джерела для вивчення 

дисципліни  

 

1. Зеркалов Д.В. Екологічна безпека та охорона довкілля Монографія / Д.В.Зеркалов. Л.,Основа, 2011. 

2. Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. К.: Основа, 2016. 267 с. 

3. Ковжога С. О. Цивільний захист і охорона праці в галузі : навч. посіб. /С. О. Ковжога, С. А. Тузіков, Є. В. Кар-манний, А. П. Зенін. Х. : Нац. ун-т 

«Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого», 2012. 192 с. 

4. Основи пожежної безпеки: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 263 – 

Цивільна безпека / П. А. Білим ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 45 с. 

5. Медицина катастроф і невідкладних станів (навчально-методичний посібник) // Автори: І.З. Яковцов, В.П. Ані-щук, В.Б. Давидов, О.Е. 

Гавриков, В.В. Жеребкін, А.Е. Феськов, В.Г. Ринденко, В.Г. Полторацький, Г.С. Яцина, Є.П. Яковцов, О.М.Люлько, Б.В. Гунько. 

http://www.emergencymed.org.ua/pdf/MK_MHC.pdf  

6. Закон України «Про охорону праці». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text 

7. Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text  

8. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text  

9. Кодекс  цивільного  захисту України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text  

10. Закон України «Про пожежну безпеку». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3745-12#Text 

VIІI. Система оцінювання  Поточний контроль: оцінювання семінарських занять, виконання індивідуальних завдань.  

Підсумковий контроль: залік у VII семестрі. 

 


