
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

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. 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Формування у майбутніх фахівців знань, умінь і компетенцій для 

забезпечення ефективного управління охороною праці в медичній 

галузі, створення сприятливих умов виробничого середовища і безпеки 
праці в галузі згідно з чинними законодавчими й іншими нормативно-

правовими актами, забезпечення збереження життя, здоров’я і 

працездатності у виробничих умовах з застосування комплексу 

законодавчих, організаційних, інженерно-технічних, санітарно-
гігієнічних, лікувально-профілактичних та інших заходів, спрямованих 

на профілактику нещасних випадків, виробничого травматизму та 

виникнення професійних і виробниче обумовлених захворювань. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Визначати основні принципи безпечної життєдіяльності людини; 
передбачати наслідки порушень валеологічних основ формування 

здорового способу життя та їх вплив на безпеку життєдіяльності 

людини; 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. 



Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Здатність орієнтуватися в основних методах і системах забезпечення 

техногенної безпеки, обґрунтовано вибирати відомі пристрої, системи 
та методи захисту людини і природного середовища від небезпек; 

вміння оцінити сталість функціонування об’єкту господарювання в 

умовах надзвичайних ситуацій та обґрунтувати заходи щодо її 

підвищення; вміння обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу 
робіт на об’єкті з попередження виникнення надзвичайних ситуацій, 

локалізації та ліквідації їхніх наслідків; здатність орієнтуватися в 

основних нормативно-правових актах в області забезпечення безпеки; 
знання організаційно-правових заходів забезпечення безпечної 

життєдіяльності та вміння обґрунтувати та забезпечити виконання у 

повному обсязі заходів з колективної та особистої безпеки; вміння 
забезпечити координацію зусиль виробничого колективу в 

попередженні виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх 

наслідків; вміння ідентифікувати небезпечні чинники природного та 

техногенного середовищ і віднайти шляхи відвернення їхньої 
уражальної дії використовуючи імовірнісні структурно-логічні моделі; 

вміння оцінити безпеку технологічних процесів і обладнання та 

обґрунтувати заходи щодо її підвищення; вміння обґрунтувати 

нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної 

експлуатації технологічного обладнання та попередження 

виникнення надзвичайних ситуацій; оцінювати стан готовності 

підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за 

встановленими критеріями і показниками та надавати 

консультації працівникам організації (підрозділу)щодо 

підвищення його рівня;  здатність аналізувати механізми впливу 

небезпек на людину, визначати характер взаємодії організму 

людини з небезпеками середовища існування з урахуванням 

специфіки механізму токсичної дії небезпечних речовин, 

енергетичного впливу та комбінованої дії вражаючих факторів 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  
Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксон  

небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек. Організація і 

управління безпекою життєдіяльності, правове регулювання БЖ. 

Природні загрози та характер їх проявів і дії на людей, тварин, 

рослин, об’єктів  економіки. Техногенні небезпеки та їхні 

наслідки. Радіаційна безпека Хімічна безпека Управління силами 

та засобами ОГ під час НС. Призначення першої долікарської 

допомоги потерпілому у НС. Загальні принципи її надання.  

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні  

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна (на 

основі ПЗСО) 

Пререквізити Базові знання з медичної біології, медичної та біологічної фізики, 

медичної, біологічної та біоорганічної хімії, анатомії людини, 
нормальної фізіології та інтегрується з цими дисциплінами. 

Пореквізити Знання основних валеологічних принципів здорового способу життя та 

основ безпечної діяльності медичного працівника створює засади для 

наступного вивчення студентом клінічних і гігієнічних дисциплін, що 
передбачає інтеграцію викладання з цими дисциплінами та формування 

умінь застосовувати знання з безпеки життєдіяльності в процесі 

подальшого навчання; закладає основи здорового способу життя та 
профілактики виникнення небезпечних ситуацій у подальшій 

професійній діяльності майбутнього фармацевта. 



Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Стиценко Т.Є. Безпека життєдіяльності: навч. посібник / 

Т.Є. Стиценко, Г.В. Пронюк, Н.М. Сердюк, І.І. Хондак. Харкiв: 

ХНУРЕ, 2018. 336 с. 

Кулалаєва Н.В., Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д., Ручні та 

пересувні засоби пожежогасіння: основні типи, будова та 

безпечне використання. Навчальний посібник. Київ, 2011. 189 с. 

Безпека життєдіяльності: навчальний посібник / за ред. 

А.С. Беликов, Дніпро: Середняк. 2015. 636 с. 
Безпека життєдіяльності, основи охорони праці: навч. посіб. / 

О.П. Яворовський, В.М. Шевцова, В.І. Зенкіна; за заг. ред 
О.П. Яворовського. К.: Медицина, 2015. 288 с. 

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. 

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження 

цикловою комісією 

Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Аудиторія №17, стенди, монітор  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач  Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: посилання на скриньку  

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

Розробник Т. Ю. Четвертак 


