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К.т.н, доцент, доцент кафедри «Безпека праці і навколишнього середовища», стаж педагогічної роботи - 23 роки. Автор та співавтор пона
публікацій, основні курси, що викладає: «Безпека виробничих процесів і устаткування», «Основи професійної безпеки та здоров’я людини
діяльності». 

Загальна інформація про курс 

Анотація 

У курсі розглядаються теоретичні основи безпеки життєдіяльності людини, основи промислової безпеки і безпечних умов праці на виробниц

профілактика виробничого травматизму, санітарно-гігієнічні вимоги до стану повітряного середовища, освітлення виробничих приміщень, віб

середовища, загальні відомості про електробезпеку та пожежобезпеку), захист населення у надзвичайних ситуаціях. 

Цілі курсу 
набуття студентом компетентності, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику вини

привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективн

Формат  Лекції, лабораторні роботи. Вивчення дисципліни закінчується екзаменом. 

Семестр 7 

Обсяг (кредити) / 
Тип курсу 
(обов’язковий / 

вибірковий) 

7 / Обов’язковий 
Лекції (години)  

 
16 

Лабораторні 
заняття (години) 

 
16 

Само

Програмні 
компетентності 

Дотримання етичних принципів щодо професійної чесності, соціальної відповідальності та свідомості, 

безпечної діяльності; розуміння можливого впливу виробничих факторів на соціальну сферу та навколишнє середовище. 

Здатність гнучкого мислення, відкритість до застосування технічних знань з фахових і суміжних наук та компетентностей в широкому діапазоні можливих м

 



Результати навчання Методи викладання та навчання 
Форми оцінюван

(поточне оцінювання CAS, підсумк

знати основні фактори 

техногенного впливу на 

навколишнє середовище і основні 

методи захисту довкілля; 

Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії, практичні заняття, 
командна робота, метод зворотного зв'язку з боку студентів, 
проблемне навчання 

Письмові індивідуальні завдання (CAS), оцінювання знань на 
(CAS), іспит (FAS) 

оцінювати потенційні небезпеки на 

виробництві, розробляти заходи 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Інтерактивні лекції з презентаціями, дискусії, практичні заняття, 
командна робота, тренінги,  проєктне навчання, виконання 
індивідуальних завдань 

Письмові індивідуальні завдання (CAS), оцінювання знань на 
невеликих групах (CAS), онлайн - тести (CAS), іспит (FAS) 

розробляти заходи охорони праці 

та безпеки життєдіяльності на 

дільниці та в цеху 

Частково-пошуковий метод, практичні заняття, командна робота,  
метод зворотного зв'язку з боку студентів, індивідуальні завдання  

Письмові індивідуальні завдання (CAS), оцінювання знань на 
звітування про польові дослідження (CAS), іспит (FAS) 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 

74-81 С 
добре 

64-73 D 

60-63 Е 
задовільно 

35-59 FХ 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
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0-34 F 
незадовільно з обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Нарахування балів 

100% підсумкове оцінювання
оцінювання (60%). 

40% іспит: професіографічний

презентація 

60% поточне оцінювання: 
• 25% оцінювання завдань на

• 25% письмові індивідуал

звітування про польові дослід

• 10% проміжний контроль (2

Політика курсу 
Студенти зобов'язані відвідувати заняття згідно розкладу та дотримуватися етики поведінки. У разі відсутності на заняттях студентам необхідно буде викон
пропущені заняття. Участь у практичних заняттях вимагає попередньої підготовки та завчасного опрацювання всіх необхідних матеріалів для продуктивної
роботи. Письмові завдання повинні бути виконані у встановлені строки. 

Структура та зміст курсу 

6 семестр 

Лекція 1 Безпека життєдіяльності – як поняття. 

Небезпека. Ризик – як оцінка небезпеки. 

Практичне 
заняття 1 

Кількісна оцінка ризику 
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Зв’язок курсу БЖД з практикою життєвого 

досвіду. Основні положення Національної 

програми безпеки України, що стосуються 

безпеки життя та здоров’я особи. Сучасний стан 

безпеки життєдіяльності 



Лекція 2 Основи безпеки функціонування «людина 

– машина – виробниче середовище». 
Психологія та безпека. 

Практичне 
заняття 2 

Дослідження біоритмів людини Вибір та компонування органів управління та 

засобів відображення інформації. Елементи 

теорії інформації. 

Лекція 3 Поняття охорони праці. Мета й об’єкт 

вивчення. Предмет і задачі курсу. Аналіз 

та профілактика виробничого 

травматизму. 

Практичне 
заняття 3 

Розслідування нещасного випадку на 

виробництві 

Регулювання охорони праці у колективному 

договорі. Основні організаційні та технічні 

заходи попередження виробничого травматизму 

та професійної захворюваності. 

Лекція 4 Повітря робочої зони. 

Санітарно-гігієнічні вимоги до стану 

повітряного середовища. Метеорологічні 

умови праці 

Практичне 
заняття 4 

Дослідження мікроклімату 

виробничих приміщень 

Загальні відомості про вентиляцію. Загальні 

заходи та засоби попередження забруднення 

повітряного середовища на виробництві та 

захисту працюючих. 

Лекція 5 Освітлення виробничих приміщень. 

Види і системи виробничого освітлення. 

Практичне 
заняття 5 

Дослідження освітлення виробничих 

приміщень природним світлом 

Контроль параметрів шуму та вібрації, 

вимірювальні прилади.  

Лекція 6 Віброакустичні фактори промислового 

середовища. 

Практичне 
заняття 6 

Дослідження виробничого шуму Електромагнітні випромінювання. 

Характеристики електромагнітних полів (ЕМП). 

Нормування електромагнітних випромінювань. 

Лекція 7 Загальні відомості про електробезпеку. 

Загальні відомості про пожежобезпеку. 

Практичне 
заняття 7 

Стрес і його попередження Надання першої долікарської допомоги при 

ураженні електричним струмом. 

Лекція 8 Надзвичайні ситуації безмирного та 

воєнного часу, їх вплив на безпеку 

життєдіяльності населення України. 
Захист населення в надзвичайних 

ситуаціях 

Практичне 
заняття 8 

Надання першої долікарської 

допомоги при нещасних випадках 

Основні засоби гасіння пожежі. Первинні засоби 

пожежогасіння. 
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Норми  академічної  етики 

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальніст

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу.  

 


