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1. Опис кредитного модуля 

 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Загальні показники 
Характеристика 

кредитного модуля 

Галузь знань 

12 Інформаційні технології 

 
 

Назва дисципліни,  

до якої належить кредитний 

модуль 

Безпека життєдіяльності та 

цивільний захист 

Форма навчання 

денна 
(денна / заочна)

 

Спеціальність 

121 «Інженерія програмного 

забезпечення»; 

123 «Комп’ютерна 

інженерія» 

Кількість  

кредитів ECTS  

2 

Статус кредитного модуля 

 

нормативний 

 

Освітній рівень 

бакалавр 

Кількість  

розділів __3___ 

 

Цикл до якого належить 

кредитний модуль 

Базова підготовка 

Індивідуальне завдання  

не передбачено 
(вид)

 

Рік підготовки  3 

Семестр 6 

Загальна кількість годин 

60 

Лекції 

18 год. 

Практичні (семінарські) 

18 год. 

. 

Тижневих годин: 

аудиторних – 2 

СРС – 1,3 

Самостійна робота 

24 год., 

 

Вид та форма семестрового 

контролю 

залік 

 

Навчальна дисципліна належить до циклу базової підготовки. 

Предметом навчальної дисципліни є законодавчі, нормативно-правові, соціально-

економічні, інженерно-технічні та санітарно-гігієнічні основи безпеки життєдіяльності, 

охорони праці та цивільного захисту. 

Міждисциплінарні зв’язки: У структурно-логічній схемі дисципліна «Безпека 

життєдіяльності та цивільний захист» вивчається на етапі підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр і є дисципліною, що використовує досягнення та методи 

фундаментальних та прикладних наук, та основних дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки. Це забезпечує можливість викладання дисципліни з урахуванням 

професійної орієнтації майбутніх фахівців. 

Робоча навчальна програма кредитного модуля складена на основі навчальної 

програми дисципліни Безпека життєдіяльності та цивільний захист», ухваленою 

Методичною радою НТУУ «КПІ» (протокол №7 від 30.03.2017). 
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2. Мета та завдання кредитного модуля 

 

2.1. Метою кредитного модуля є набуття студентом, знань та умінь для здійснення 

професійної діяльності за спеціальністю з обов’язковим дотриманням вимог безпеки і 

стандартів з охорони праці, використанням останніх досягнень науково-технічного прогресу 

та міжнародного досвіду безпеки, збереження життя, здоров’я та працездатності; сформувати 

у студентів відповідальність за особисту та колективну безпеку у повсякденних умовах та 

під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану, з урахуванням особливостей майбутньої 

професійної діяльності на первинній посаді. 

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та цивільний 

захист» бакалаври у відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними вирішувати 

професійні завдання та володіти наступними компетенціями: 

– використовувати положення законодавчих актів та нормативно-правових 

документів у своїй діяльності; 

– ідентифікувати шкідливі і небезпечні чинники в оточуючому середовищі; 

– оцінювати санітарно-гігієнічні умови, ризики і рівень безпеки праці; 

– вміти діяти в умовах надзвичайних ситуацій (НС) у межах своєї компетенції на 

первинній посаді; 

– володіти основними методами збереження життя, здоров’я та працездатності. 

2.2. Основні завдання кредитного модуля . 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми навчальної дисципліни «Безпека 

життєдіяльності та цивільний захист» студенти після засвоєння кредитного модуля мають 

продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

– законодавчих, нормативно-правових, нормативно-технічних та санітарно-

гігієнічних основ з безпеки життєдіяльності, охорони праці та цивільного захисту; 

– сучасних проблем і головних завдань безпеки; 

– базових положень пожежної безпеки; 

– порядку дій в умовах НС та військового стану; 

– способів захисту від впливу небезпечних факторів викликаних НС; 

– методів збереження життя, здоров’я та працездатності; 

– методів локалізації та ліквідації НС. 

уміння: 

– ідентифікувати та класифікувати небезпеки оточуючого середовища; 

– оцінювати небезпечні та шкідливі чинники та їх вплив на здоров’я людини; 

– оцінювати ергономічні показники робочого місця; 

– володіти базовими методами профілактики професійних захворювань в межах 

обов’язків на первинній посаді; 

– надавати першу долікарську допомогу; 

– оцінювати вражаючі фактори під час НС та їх вплив на здоров’я людини; 

– обирати і використовувати засоби колективного та особистого захисту; 

– діяти при проведенні евакуаційних заходів. 
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3. Структура кредитного модуля 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

Лекції Практичні  
Лабораторні 

(комп’ютерний 
практикум) 

СРС 

 

1 2 3 4 5 6 

Розділ 1 Безпека життєдіяльності, як базова концепція сталого розвитку 

Тема 1.1. Категорійно-понятійний 

апарат з безпеки життєдіяльності, 

таксономія небезпек. 

Тема 1.2. Ризик як кількісна оцінка 

небезпек. Ергономічна оцінка робочих 

місць. 

Тема 1.3. Природні, техногенні та. 

соціально-політичні небезпеки, їх види, 

особливості та характеристики. 

Психологічні особливості людини та їх 

роль в безпеці життєдіяльності 

Тема 1.4. Загальні принципи надання 

першої долікарської допомоги 

 
4 
 
 
6 
 
 
6 
 
 
 
6 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
4 

 

 
1 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
 
2 

Разом за розділом 1 22 6 8  8 

Розділ 2 Охорона праці, як запорука збереження здоров’я та працездатності  

Тема 2.1. Правові та організаційні 

основи охорони праці. Соціально-

економічні аспекти з охорони праці 

Тема 2.2. Виробнича санітарія та гігієна 

праці. Атестація робочих місць за 

умовами праці 

Тема 2.3. Виробнича безпека. Основи 

електробезпеки та пожежної безпеки на 

об’єктах господарської діяльності.   

Тема 2.4. Система управління 

охороною праці на підприємствах. 

Розслідування виробничо зумовлених 

нещасних випадків 

2 
 
 
8 
 
 
6 
 
 
2 
 

2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 

4 
 
 
2 
 

 

2 
 
 
2 
 

Разом за розділом 2 18 8 6  4 

Розділ 3. Цивільний захист населення і територій 

Тема 3.1. Законодавчі та нормативно-

правові основи цивільного захисту. 

Класифікація та специфіка 

надзвичайних ситуацій. 

Тема 3.2. Основні принципи та способи 

захисту населення та територій від 

надзвичайних ситуацій 

Тема 3.3. Локалізація та ліквідація НС 

 
4 
 
 
 
5 
 
3 

 
2 
 
 
 
1 
 
1 

 
 
 
2 

 

 
1 
 
 
 
3 
 
2 

Разом за розділом 3 12 4 2  6 

залік 8  2  6 

Всього годин  60 18 18 - 24 
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4. Лекційні заняття 

№ 

з/п 
Назва теми лекції та перелік основних питань 

1 

Лекція1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, 

таксономія небезпек (Тема 1.1.)  

Модель життєдіяльності людини. Теоретичні основи безпеки 

життєдіяльності. Безпека людини, суспільства, національна безпека. Методологічні 

основи БЖД. Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек. 

Класифікація небезпек. Види небезпек. Критерії переходу небезпечної події 

у надзвичайну ситуацію (НС). Роль психологічної стійкості людини у забезпеченні 

безпеки. Людський фактор та його роль в безпеці життєдіяльності.  

Література: 8.1.1, с. 16-27. 

2 Лекція2. Ризик як кількісна оцінка небезпек. Ергономічна оцінка 

робочих місць. (Тема 1.2)  

Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, що охоплюють 

людину, об’єкти техносфери та природне середовище. Індивідуальний та груповий 

ризик. Концепція прийнятного ризику. Методичні підходи до визначення ризику. 

Особливості оцінки і управління професійними ризиками. 

Ергономіка. Основні принципи ергономіки та ергономічна оцінка робочих 

місць. Основні шляхи оптимізації робочих місць. 

Література: 8.1.1, с. 144-172. 

3 Лекція 3. Природні, техногенні та соціально-політичні небезпеки, їх 

види, особливості та характеристики. Психологічні особливості людини та їх 

роль в безпеці життєдіяльності. (Тема 1.3) 

Класифікація небезпек. Критерії переходу небезпечної події у надзвичайну 

ситуацію (НС). Роль психологічної стійкості людини у забезпеченні безпеки. 

Особливості темпераментів людини та вплив даного фактору. Роль професійного 

добору та психофізіологічної експертизи на робочих місцях і професіях з високим 

ризиком. Види природних небезпек які можуть призвести до НС. Безпека в системі 

«людина-техніка-середовище». Види техногенних небезпек які можуть призвести 

до НС. 

Глобальні проблеми людства. Соціально-політичні небезпеки. Вплив 

сучасних інформаційних технологій на людину та безпеку суспільства. Корупція та 

криміналізація суспільства. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їх профілактика. 

Злочинність як фактор небезпеки, її види. Натовп. 

Домашнє насильство як явище. Пропаганда та заходи боротьби з цим 

явищем. 

Література: 8.1.1, с. 45-75. 

4 Лекція 4. Правові та організаційні основи охорони праці. Соціально-

економічні аспекти з охорони праці (Тема 2.1.) 

         Законодавство України про охорону праці. Державний нагляд та громадський 

контроль за охороною праці, управління охороною праці. Нормативно-правові акти 

з охорони праці (НПАОП), стандарти та інші загальнодержавні документи з 

охорони праці. Конвенції та Рекомендації Міжнародної організації праці (МОП) в 

галузі охорони праці. Законодавча база Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона 

праці - частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. 

 Відповідальність за порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці. 

     Визначення та основні принципи соціальної відповідальності. Соціальне 

страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві. 

Література: 8.1.5, с. 48-70. 
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5      Лекція 5. Виробнича санітарія та гігієна праці. Атестація робочих місць 

за умовами праці (Тема 2.2.) 

Виробнича санітарія і гігієна праці. Чинники, що визначають санітарно-

гігієнічні умови праці. Загальні підходи до оцінки умов праці та забезпечення 

належних, безпечних і здорових умов праці. Санітарно-гігієнічні вимоги до 

виробничих та допоміжних приміщень, розташування виробничого та офісного 

обладнання, комп’ютерної техніки  та організації робочих місць. Вентиляція 

виробничих приміщень. Специфіка охорони праці на комп’ютеризованих робочих 

місцях. Гігієнічна класифікація праці. Атестація робочих місць за умовами праці.  
Література: 8.1.5, с. 138-175; 8.2.48; 8.2.49. 

 

6 

Лекція 6. Виробнича безпека. Основи електробезпеки та пожежної безпеки 

на об’єктах господарської діяльності (ОГД).  (Тема 2.3.) 

Безпека експлуатації технологічного обладнання та виробничих процесів. 

Вимоги безпеки до робочих місць. Кольори, знаки безпеки та сигнальна розмітка.  

Електричний струм як фактор небезпеки. Класифікація приміщень за ступенем 

небезпеки ураження електричним струмом. Напрями підвищення безпеки 

експлуатації електроустановок.  

Загальні поняття про основи теорії виникнення, розвитку та припинення 

горіння. Показники пожежо- і вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Категорії 

приміщень за вибухопожежонебезпечністю. Класифікація вибухо- та 

пожежонебезпечних зон. Дії персоналу при виникненні пожежі. 

Література: 8.1.5, с. 314-340; 373-390. 

7 Лекція 7. Система управління охороною праці на підприємствах. 

Розслідування виробничо зумовлених нещасних випадків (Тема 2.4.) 

Структура, основні функції та завдання управління охороною праці в 

організації. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління 

охороною праці (СУОП) Служба охорони праці підприємства. Міжнародний 

стандарт OHSAS 18001:2010.   

Принципи організації та види навчання з питань охорони праці. Інструктажі з 

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

самостійної роботи. Розслідування та облік НВ та ПЗ на підприємствах. 

Література: 8.1.5, с. 80-110; 8.1.6, с. 15-37. 

8 Лекція 8. Законодавчі та нормативно-правові основи цивільного 

захисту. Класифікація та специфіка надзвичайних ситуацій (Тема 3.1) 

Законодавчі та нормативно-правові основи цивільного захисту. Класифікація 

надзвичайних ситуацій за причинами походження. Державна служба України з 

надзвичайних ситуацій (ДСНС України). Види НС техногенного характеру. 

Уражаючі фактори, негативний вплив та наслідки. Запобігання та мінімізації 

наслідків НС техногенного характеру. 

Соціально-політичні конфлікти з використанням звичайної зброї та засобів 

масового ураження. Тероризм, його види та вражаючі фактори. Надзвичайні 

ситуації військового характеру. Права та обов’язки населення при введенні 

військового та особливого стану. Дії цивільного населення в зоні бойових дій. 

Література: 8.1.13, с. 10-26; 65-80. 

9 Лекція 9. Основні принципи та способи захисту населення та територій 

від надзвичайних ситуацій. Локалізація та ліквідація НС (Теми 3.2, 3.3) 

Оповіщення та інформування у сфері ЦЗ. Засоби індивідуального та 

колективного захисту. Евакуаційні заходи. Медико-психологічна реабілітація 

постраждалих осіб. Локалізація та ліквідація НС.  

ЦЗ на об’єкті господарської діяльності (ОГД). Структура. Заходи. Функції та 

обов’язки керівника ОГД та порядок дій персоналу в умовах виникнення НС. 

Література: 8.1.13, с. 353-370. 
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5. Практичні заняття 

           Метою практичних занять є поглиблення знань за окремими темами лекційного 

матеріалу та питань, які вивчаються самостійно; формування умінь та набуття 

досвіду: оцінки небезпечних та шкідливих чинників, уражаючих факторів та їх 

впливу на здоров’я людини, розробки ризик-стратегій з метою зниження вірогідності 

реалізації ризику і мінімізації можливих негативних наслідків, надання першої 

долікарської допомоги, проведення евакуаційних заходів. 

 

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу) 

1 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1-2. «Загальні принципи надання першої 

долікарської допомоги постраждалим». (4 години) 

Засвоюються практичні методи надання першої допомоги потерпілим, що 

отримали одну з найбільш поширених травм чи гостре захворювання. Робота 

полягає у вирішенні практичних завдань, кожне з яких описує ситуацію одержання 

людиною травми. Потрібно класифікувати травму (в залежності від виду діяльності 

постраждалого, за ступенем важкості, залежно від факторів, що впливають, за 

формою прояву) та розробити стратегію надання першої медичної допомоги 

потерпілому в даній ситуації. 

            Література: 8.1.16, с. 26-32. 

2 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3. «Визначення ризику за допомогою 

імовірнісних структурно-логічних моделей». 

Студентам надаються практичні знання з методики проведення аналізу 

ризику виникнення небезпек та аналіз причин виходу з ладу систем побутової 

техніки і можливих помилкових дій людини. Вибирається варіант технічної 

системи, для якої буде проведено якісний аналіз ризику виникнення небезпек при її 

експлуатації. Керуючись результатами якісного аналізу вибирається небезпека, для 

якої виконується кількісний аналіз небезпеки. 

Література: 8.1.16, с. 10-16. 

3 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4. «Ергономічна оцінка робочого місця» 

Робота спрямована на ознайомлення з основними принципами і методами 

ергономічної оцінки робочих місць. Студенти проводять загальну ергономічну 

оцінку змодельованого робочого місця з відповідними умовами праці та розроблять 

необхідні ергономічні заходи, спрямовані на оптимізацію умов праці та покращення 

умов праці. 

Література: 8.1.16, с. 17-25. 

4 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5 «Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)» 

       Мета роботи – ознайомитися з основними засобами індивідуального захисту, 

які застосовуються в залежності умов праці, характеру роботи та особливостей 

технологічного процесу та обладнання. Ознайомитись з основними 

характеристиками ЗІЗ та специфікою застосування. 

Література: 8.1.12, с. 27–30. 

5 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6. «Оцінка і  оздоровлення повітря робочої зони та 

теплозахист» 

        Мета роботи  – ознайомитись з основними параметрами повітря робочої зони у 

робочих приміщеннях, набути практичних навичок  у проведення їх оцінки з точки 

зору охорони праці, ознайомлення з основними заходами, спрямованими на 

оздоровлення повітряного середовища та теплозахисту. 

Література: 8.1.12, с. 8–11. 
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6 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7. «Захист від шуму, ультразвуку та інфразвуку у 

виробничому середовищі» 

         Мета роботи – вивчити дію на організм людини шуму та інших видів звукових 

коливань, які виникають у виробничих приміщеннях, нормування параметрів цих 

чинників та ознайомлення з основними заходами спрямованими на зменшення 

рівня шуму та мінімізацію його впливу. 

Література: 8.1.12, с. 31–37. 

7 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8 «Прогнозування та оцінювання інженерної та 

пожежної обстановки під час аварій на вибухонебезпечних об’єктах» 

          Мета роботи: надати студентам практичні знання в розв’язанні типових задач 

з прогнозуванням обстановки, що може скластися на промисловому об’єкті 

внаслідок вибуху, визначити заходи, спрямовані на недопущення або зменшення 

заподіяної шкоди і ураження людей. 

Література: 8.1.11. 

8 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9.        З АЛІК 

6. Рейтингова система оцінювання результатів навчання 

Семестровий залік з КМ проводиться після закінчення його вивчення, до початку 

екзаменаційної сесії. Залік приймається науково-педагогічним працівником, якій читав лекції 

під час останнього практичного заняття в навчальній групі. 

Залік, як правило, виставляється за результатами роботи студента у семестрі, якщо він 

отримав не менше 60 балів за РСО. Якщо студент не отримав залік за РСО, залік 

виставляється за результатами виконання ним залікової контрольної роботи (у разі 

виконання умов щодо допуску до семестрового контролю) або за результатами підсумкової 

співбесіди. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за залікову контрольну 

або за результатами співбесіди не може перевищувати 30. 

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, які він отримує за: 

1)  виконання практичних робіт RP; 

2)  відповіді на 2-а експрес-опитування під час лекцій (або практичних) Ro 

Система поточних рейтингових балів 

1. Виконання практичних робіт. 

Ваговий бал –RP = RN* P 

де : 

 RN– кількість балів за одне практичне заняття; 

 P - кількість практичних занять. 

Бали за кожне практичне заняття rі визначаються за результатами виконання 

індивідуального завдання і письмової контрольної роботи. 

Критерії оцінювання: 

- виконання індивідуального завдання: 

5 балів – контрольні завдання і розрахунки виконані бездоганно, всі питання     опрацьовані і 

розкриті у повній мірі, зроблені чіткі і правильні висновки; 

4 бали – всі завдання в цілому опрацьовані (на 75-89%), з незначними недоліками, що не 

вплинули на кінцевий результат, у розрахунках можливі арифметичні помилки;  

3 бали – завдання в цілому опрацьовані на 60-74%, але деякі не у повному обсязі, у розрахунках 

можливі суттєві помилки  або неточності, висновки не читки і вичерпні; 

0 балів – завдання не опрацьовані  або виконані із значними недоліками та принциповими 

помилками, студент не володіє матеріалом, необхідним для розв’язання практичних задач, 

висновки не зроблено або вони не вірні. 

- виконання письмової контрольної роботи: 

5 балів – відповіді на запитання повні, вичерпні, обґрунтовані, студент добре 

орієнтується в теоретичному та практичному матеріалі;  
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4 бали – відповіді на запитання правильні, але з деякими неточностями або не зовсім 

повні; 

3 бали – неповні або неточні відповіді на запитання, студент володіє уривчастою 

інформацією; 

0 балів – відповіді на основні запитання не розкривають їх сутність, студент не володіє 

матеріалом. 

Таким чином максимальна кількість балів за одне практичне заняття складає 10. 

Максимальне значення R = 10* 8=80 

  

2. Експрес - опитування під час лекцій. 

Ваговий бал Ro = ro* N0  

де : 

 ro– кількість балів за одне опитування; 

 N0 - кількість опитувань. 

Кожне опитування являє собою тестове завдання з 10 питань. 

Система оцінювання експрес-контрольні роботи: 

- кількість отриманих балів при умові правильних відповідей на 6 і більше питань 

дорівнює числу правильних відповідей; 

- якщо кількість правильних відповідей менше 6 бали не нараховуються. 

Таким чином максимальна кількість балів за одне опитування складає 10. 

Максимальне значення Ro =
 
2*10=20. 

За результатами навчальної роботи за перші 7 тижнів студент може набрати 30-балів. 

На першій атестації (8-й тиждень) студент отримує «атестовано», якщо його поточний 

рейтинг не менше 15 балів. 

За результатами 13 тижнів навчання «ідеальний студент» має набрати 60-балів. На 

другій атестації (14-й тиждень) студент отримує «атестовано», якщо його поточний рейтинг 

не менше 30 балів. 

Необхідною умовою допуску до заліку є рейтинг не менше 50 балів. 

Якщо студент не отримав залік за РСО, залік виставляється за результатами виконання 

ним залікової контрольної роботи 

На заліку студенти отримують заліковий білет. Кожний білет містить два теоретичних 

питання і одне практичне завдання. Перелік питань наведений у додатку до робочої програмі 

кредитного модуля. Кожне питання оцінюється у 10 балів. 

Система оцінювання відповідей: 

- «відмінно», повна відповідь (не менше 90% потрібної інформації) –9-10 балів; 

- «добре», достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної інформації, або 

незначні неточності) – 7-8 балів; 

- «задовільно», неповна відповідь (не менше 60% потрібної інформації) – 6 балів; 

- «незадовільно», незадовільна відповідь (яка містить менш ніж 60% потрібної 

інформації) – 0 балів. 

РСО передбачає можливість додаткового використання штрафних і заохочувальних 

балів.  

Штрафні та заохочувальні бали можуть нараховуватися за: 

- відсутність на практичному занятті без поважної причини –2 бали; 

- відсутність на лекції без поважної причини –2 бали; 

- не отримання заліку за результатами роботи у семестрі без поважних причин  – 10 

балів. 

- виконання творчих робіт з кредитного модулю (робота у наукових гуртках з 

підготовкою матеріалів доповідей або статей для публікації, участь у наукових і науково-

практичних конференціях і семінарах, олімпіадах з дисципліни, конкурсах робіт, рефератів 

та оглядів наукових праць, аналіз сучасної нормативно-правової бази з охорони праці у 

країні і її відповідність вимогам міжнародних стандартів тощо) студенту додатково 
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нараховуються 3-10 рейтингових балів у залежності від конкретних отриманих результатів.     

За умови гарної підготовки і активної роботи під час практичного одному або двом кращим 

студентам на кожному практичному занятті може додаватися як заохочування 1 бал. 

Сумарна кількість нарахованих студенту штрафних та  заохочувальних балів не 

повинна перевищувати 10. Фактично отримана студентом сума балів (R= RP + Ro) з 

урахуванням штрафних і заохочувальних балів переводиться у оцінку згідно з таблицею: 

 

Кількість балів 

R  

Оцінка 

95-100 відмінно 

85-94 дуже добре 

75-84 добре 

65-74 задовільно 

60-64 достатньо 

Менше 60 незадовільно 

Менше 50  не допущено 

7. Методичні рекомендації 

Специфіка розподілу часу аудиторних занять і СРС на вивчення окремих розділів і 

тем враховує особливості спеціальностей ФПМ і відображена у таблиці п. 3. На лекціях і 

практичних заняттях основна увага приділяється конкретним питанням, пов’язаним з 

виконаннями майбутніми бакалаврами своїх прямих обов’язків і функцій  під час практичної 

діяльності на первинній посаді.  

Оцінка якості засвоєння навчальної програми з дисципліни «Безпека життєдіяльності 

та цивільний захист» здійснюється у відповідності до Положення про РСО, яке встановлює 

особливості рейтингу з урахуванням змістовної специфіки і розподілу навчального часу за 

видами занять. РСО, яку наведено у п. 6 ухвалена на засіданні кафедри охорони праці, 

промислової та цивільної безпеки (протокол №  1 від 29.08.2017). 

8. Рекомендована література 

8.1 Базова 

 

1. Зацарний В.В., Праховнік Н.А., Землянська О.В., Зацарна О.В. Безпека 

життєдіяльності: Навчальний посібник – К.: НТУУ «КПІ» ІЕЕ, 2016. – електронне видання. 

URL: http://ela.kpi.ua/kandle/123456789/18263. 

2. Безпека життєдіяльності. Конспект лекцій. Праховнік Н.А., Зацарний В.В., 
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