
 

Силабус навчальної дисципліни 
 

Назва дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» 
Ступінь вищої освіти: перший (бакалаврський) 
Галузь знань: 24 «Сфера обслуговування» 
Спеціальність: 241  «Готельно-ресторанна справа» 
Освітньо-професійна програма: Готельно-ресторанна справа 

Сторінка курсу в Moodle: http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=377 

Рік навчання: 1-й ; Семестр: 1-й  
Дні занять: (понеділок, 2-пара, ауд. 625, вул. У. Самчука, 9) 
Консультації: (понеділок, 3-пара, ауд. 105, вул. У. Самчука, 9) 
Назва кафедри: природничих наук та захисту навколишнього 
середовища 
Мова викладання: українська 

Керівник курсу 

Викладач 

к.х.н., доц., доцент кафедри природничих наук та захисту навколишнього 
середовища 
Бужанська Маріанна Василівна 

Профайл керівника 
курсу: 

Профайл викладача: 

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-khimiji-ta-fiziki/buzhanska-marjana-
vasilivna/ 

Контактна 
інформація 

вул. У. Самчука, 9, м. Львів, 79011 

 

Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: Назва дисципліни є дисципліною, обов’язкової складової навчального плану, 

циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців Готельно-ресторанної справи. Студенти 

отримують теоретичні знання і практичні навички ідентифікації небезпечних і шкідливих чинників у ситуаціях, 

що виникають у навколишньому середовищі, пошук і обґрунтування оптимальних безпечних умов життя людини. 

Пререквізити: Базові знання з предметів середньої освіти. 
Формат проведення дисципліни: лекції, практичні, семінарські, самостійна робота студентів, 

навчальні конференції, консультації, індивідуальні заняття 

 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 
Вид 

підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

студента 

4 120 3 3 екзамен 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 20 

Практичні, семінарські 30 

Самостійна робота 70 

 

 

 

 

 

 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=377
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-khimiji-ta-fiziki/buzhanska-marjana-vasilivna/
http://www.lute.lviv.ua/personal/kafedri/kafedra-khimiji-ta-fiziki/buzhanska-marjana-vasilivna/


 

Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

К02. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

К04. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

К05. Здатність до пошуку та аналізу  

інформації з різних джерел. 

К06. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

К07. Здатність працювати в команді.  

К10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

К15. Здатність впроваджувати у виробництво  

технології харчових продуктів на основі 

розуміння сутності перетворень основних  

компонентів продовольчої сировини  

впродовж технологічного процесу.  

К17. Здатність організовувати та проводити 

контроль якості і безпечності сировини, 

напівфабрикатів та харчових продуктів із 

застосуванням сучасних методів. 

К22. Здатність проводити дослідження в 

умовах спеціалізованих лабораторій для 

вирішення прикладних задач. 
 

 

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

ПР01. Знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі харчових 

технологій 

ПР02. Виявляти творчу ініціативу та підвищувати свій професійний рівень шляхом 

продовження освіти та самоосвіти. 

ПР05. Знати наукові основи технологічних процесів харчових виробництв та 

закономірності фізико-хімічних, біохімічних і мікробіологічних перетворень основних 

компонентів продовольчої сировини під час технологічного перероблення.  

ПР06. Знати і розуміти основні чинники впливу на перебіг процесів синтезу та 

метаболізму складових компонентів харчових продуктів і роль нутрієнтів у харчуванні 

людини. 

ПР11. Визначати відповідність показників якості сировини, напівфабрикатів і готової 

продукції нормативним вимогам за допомогою  сучасних методів аналізу (або 

контролю). 

 



 

 

Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 
Оцінювання 

роботи, бали Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Психофізіологічні основи  професійної 

діяльності. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

 Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 

05, ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

1-ий 02.09.19 – 

06.09.19 

(за тимчасовим 

розкладом) 

- лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

 

1-ий 02.09.19 – 

06.09.19 

 (за розкладом) 

1 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

6 

1-ий 02.09.19 – 

08.09.19 

4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

1  

Тема 2. Шкідливі фактори виробничого 

середовища, методи захисту людини від їх 

негативно впливу. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

1-ий 02.09.19 – 

08.09.19 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 1 

1-ий 02.09.19 – 

08.09.19 

1 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

1-ий 02.09.19 – 

08.09.19 

4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

1 

Тема 3. Аналіз і профілактика профзахворювань 

та виробничого травматизму. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

2-ий 09.09.19 – 

15.09.19 

- лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
- 

 

2-ий 09.09.19 – 

15.09.19 

1 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

6 

2-ий  09.09.19 – 

15.09.19 

4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

1 



 

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

Тема 4. Загальні вимоги безпеки до 

технологічного обладнання та процесів. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

2-ий 09.09.19 – 

15.09.19 

- лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
- 

2-ий 09.09.19 – 

15.09.19 

1 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

6 

2-ий  09.09.19 – 

15.09.19 

4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

1 

Тема 5. Електробезпека. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

    Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 1 3-ий 16.09.19 – 

22.09.19 

2 лекція 

3-ий 16.09.19 – 

22.09.19 

1 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

3-ий 16.09.19 – 

22.09.19 

4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); вирішення 

завдань) 

1 

Тема 6. Пожежна безпека.   

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

4-ий 23.09.19 – 

29.09.19 

- лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів - 

4-ий 23.09.19 – 

29.09.19 

1 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

6 

4-ий  23.09.19 – 

29.09.19 

4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); вирішення 

завдань) 

1 



 

Тема 7. Законодавча та нормативна база України 

про охорону праці. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

5-ий 30.09.19 – 

06.10.19 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 1 

5-ий 30.09.19 – 

06.10.19 

2 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

5-ий 30.09.19 – 

06.10.19 

4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

1 

Тема 8. Державне управління охороною праці. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

6-ий 07.10.19 – 

13.10.19 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 1 

6-ий 07.10.19 – 

13.10.19 

2 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

6-ий  07.10.19 – 

13.10.19 

4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

1 

Тема 9. Організація охорони праці на 

виробництві. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

7-ий 14.10.19 – 

20.10.19 

- лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
- 

7-ий 14.10.19 – 

20.10.19 

2 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання, підсумкова КР 

16 

7-ий  14.10.19 – 

20.10.19 

4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

1 

Тема 10. Психологічні та психофізіологічні 

основи безпеки життєдіяльності. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

8-ий 21.10.19 – 

27.10.19 

- лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів - 



 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

8-ий 21.10.19 – 

27.10.19 

2 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

6 

8-ий 21.10.19 – 

27.10.19 

4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

1 

Тема 11. Основи радіаційної безпеки. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

9-ий 28.10.19 – 

03.11.19 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 
1 

9-ий 28.10.19 – 

03.11.19 

2 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

9-ий 28.10.19 – 

03.11.19 

4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

1 

Тема 12. Державні заходи щодо захисту життя і 

здоров’я людини. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

10-ий 04.11.19 – 

10.11.19 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 1 

10-ий 04.11.19 – 

10.11.19 

2 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 

10-ий 04.11.19 – 

10.11.19 

4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); вирішення 

завдань) 

1 

Тема 13. Методи та засоби захисту людини від 

впливу шкідливих та небезпечних факторів. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

11-ий 11.11.19 – 

17.11.19 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 1 

11-ий 11.11.19 – 

17.11.19 

2 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

5 



 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

11-ий  11.11.19 – 

17.11.19 

4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

1 

Тема 14. Ліквідація наслідків впливу на людину 

радіоактивних, хімічних та біологічних речовин. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

12-ий 18.11.19 – 

24.11.19 

- лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

- 

12-ий 18.11.19 – 

24.11.19 

2 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

12-ий 18.11.19 – 

24.11.19 

4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

1 

Тема 15. Надзвичайні ситуації мирного та 

воєнного часу. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

13-ий 24.11.19 – 

01.12.19 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

13-ий 24.11.19 – 

01.12.19 

2 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 

13-ий  

 

24.11.19 – 

01.12.19 

4 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

1 

Тема 16. Надзвичайні ситуації мирного та 

воєнного часу. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

14-ий 02.12.19 – 

08.12.19 

- лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

- 

14-ий 02.12.19 – 

08.12.19 

2 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

2 



 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

14-ий  02.12.19 – 

08.12.19 

2 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

1 

Тема 17. Діяльність організацій щодо захисту 

персоналу, населення і території від 

надзвичайних ситуацій. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

15-ий 09.12.19 – 

15.12.19 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

15-ий 09.12.19 – 

15.12.19 

2 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання 

4 

15-ий 

 

09.12.19 – 

15.12.19 

2 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату; вирішення 

завдань 

1 

Тема 18. Ліквідація наслідків надзвичайних 

ситуацій на об’єкті господарської діяльності. 

Формування компетентностей: ЗК 2, ЗК 4, ЗК 

5, ЗК 6, ЗК 7, ЗК 10, ЗК15, ЗК 17, ЗК 22 

 

Результати навчання: ПРН 01, ПРН 02, ПРН 05, 

ПРН 06, ПРН 11 

Рекомендовані джерела: Основна1-2, 

Допоміжна 1  

Завдвання для СРС: Допоміжна 1 

16-ий 09.12.19 – 

15.12.19 

2 лекція Лекція-візуалізація, експрес-

опитування студентів 

1 

16-ий 09.12.19 – 

15.12.19 

2 практична Усне опитування, тестування, 

навчальна дискусія, 

обговорення ситуаційного 

завдання, підсумкова КР 

10 

16-ий  09.12.19 – 

15.12.19 

2 самостійна Самостійна робота: з навчально-

методичною літературою: 

конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, 

складання реферату); вирішення 

завдань) 

1 

Разом      100 



 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (за наявності) 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Лекційні матеріали, матеріали для виконання практичних робіт та для розрахункових робіт знаходяться на сервері ЛТЕУ курсу в Moodle: 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=377, який доступний  на кожному комп’ютері. При  вивченні курсу студенти мають можливість 

використовувати  сучасні  електронні  посібники та книги  на українській та російській мовах,  переклади відомих зарубіжних авторів,  

використовуючи вільний доступ до всесвітньої комп'ютерної мережі Internet. 

Інструменти, обладнання, використання яких передбачає навчальна дисципліна : електронна інтерактивна дошка, ноутбук. 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої діяльності: PowerPoint; Word, 

Excel. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література 

1. Про охорону праці: Закон України від 14.10.2001 р. № 2695-XII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. 

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

3. Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.92 р. № 2802-XII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12. 

4. Пожежна безпека. ДСТУ 2272-2006 „Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять” : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http:// http://online.budstandart.com/ua/catalog/29684. 

5. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві : НПАОП 00.0-6.02-11 / 

затв. Постановою КМУ від 20 жовтня 2011 р. N 1109: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http:// 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2011. 

6. Яремко З.М., Тимошук С.В., Писаревська С.В., Стельмахович О.Б. Охорона праці : навч. посібник за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2018. – 430 с. 

7. Кіт Л.Я. Основи рятування і збереження життя людини у невідкладному стані / Л.Я. Кіт, Н.В. Наливайко. – Львів: "Друк на потребу", 2017. 

– 135 с. 

8. Батлук В. А. Охорона праці : навч. посібн. / В. А. Батлук, М. П. Кулик, Р. А. Яцюк. – Львів : вид-во національного університету “Львівська 

політехніка”, 2009. – 360 с. 

9. Бровенко Т. В. Основи охорони праці : Опорний конспект лекцій / Т. В. Бровченко – К. : КНТЕУ, 2007. – 52 с. 

10. Гогіташвілі Г. Г. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : навч. посіб. / Г. Г. Гогіташвілі, Є.-Т. Карчевські, 

В. М. Лапін. – К. : Знання, 2007. – 367 с. 

11. Катренко Л. А. Охорона праці: навч.посібн. / Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт, І. П. Пістун. – 4-те вид., стер. – Суми : Унів.кн., 2011. – 540 с.  

12. Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності. Навч. посіб. / Д. В. Зеркалов – К.: Основа, 2016. - 267 с. 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=377


 

 

Допоміжна література 

1. Бужанська М. В. «Управління безпекою життєдіяльності та охороною праці.  Конспект лекцій, методичні вказавки та завдання для 

самостійної роботи, завдання до практичних робіт та тести для підсумкового контролю знань студентів »  / М. В. Бужанська – Львів : вид-

во ЛТУ, 2019. – 127. 

2. Бужанська М. Роль екологічної компоненти у формуванні соціально відповідального бізнесу [Текст] / Бужанська М., Скоробогатий Я // 

Вісник Львівського торговельно-економічного університету   – Львів :  Видавництво Львівської комерційної академії, 2017. –  Вип. 18.  — 

153с. –С. 136 — 141.  

3. Бужанська М. Соціальна відповідальність бізнесу як підґрунтя безпеки та охорони праці сучасних підприємств [Текст] / Бужанська М., 

Скоробогатий Я // Вісник Львівської комерційної академії   – Львів :  Видавництво Львівської комерційної академії, 2016. –  Вип. 16.  — 

150с. –С.  138 — 143.   

4. Бужанська М. Міжнародні вимоги до функціонування системи управління охороною праці та ризиками на торговельних 

підприємствах[Текст] / Бужанська М., Скоробогатий Я //  Вісник Львівської комерційної академії  / [Редкол.: Б. Д. Семак, В. В. 

Гаврилишин, І. В. Донцова та ін..]  – Львів :  Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. –  Вип. 15.  — 126с. –С.  65 — 70.   

5. Бужанська М. В. Виробничий травматизм – важлива соціально-економічна проблема сьогодення : причини та шляхи запобігання / [Текст] / 

15.Бужанська М., Скоробогатий Я // Вісник Львівського торговельно-економічного університету  – Львів : Видавництво Львівського 

торговельно-економічного університету, 2018. – Вип. 19. –114 с. – (Технічні науки). –С.  104 — 109.   

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті 
1. Електронна бібліотека ЛТЕУ : http://dev.lac.lviv.ua/Lib 

2. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, вул. Стефаника 2. тел. 72-59-66  : www.lsl.lviv.ua  

3. Міністерство освіти і науки : http://www.mon.gov.ua, http://www.osvita.com.  

4. Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду : http: //www.dnop.kiev.ua 

5. Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України :http://www.mns.gov.ua 

6. Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 

:http://www.social.org.ua 

7. Енциклопедія з охорони праці та безпеки праці МОП :http://base.safework.ru/iloenc 

8. Бібліотека безпечної праці МОП :http://base.safework.ru/safework 

9.Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» :http://www.nau.ua 

10. Портал “Україна будівельна: стандарти та норми: ДБН ГОСТ ДСТУ” :http://www.budinfo.com.ua   

11. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua.  

12. Міністерство екології та природних ресурсів України http://www.menr.gov.ua. 

 

http://dev.lac.lviv.ua/Lib
http://www.mns.gov.ua/
http://base.safework.ru/iloenc
http://base.safework.ru/safework
http://www.president.gov.ua/
http://www.menr.gov.ua/


 

Політика курсу 
Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації 

викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були 

розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути 

присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття. 

 Курсова робота повинна бути захищена не пізніше, ніж за тиждень до початку екзаменаційної сесії. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При цьому оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового 

оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації 

студент повинен вказати джерело, використане під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: 

Поточний контроль, рубіжний контроль, додаткова оцінка, підсумковий контроль. 

Методи контролю:  
 комплексні контрольні роботи; 

 стандартизовані тести; 

 Виконання та захист лабораторної роботи (робота в лабораторії); 

 розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 Перевірка виконання практичних завдань; 

 Презентація та захист індивідуальних (дослідницько-аналітичних) робіт. 

 



 

 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами : 

Вид контролю Види навчальної роботи Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних 

причин допускається відпрацювання пройденого матеріалу)   
за кожне відвідування 0,5 бала 

- ведення конспекту   за кожну лекцію 1,5 бали 

- участь у експрес-опитуванні   за кожну правильну відповідь 0,25 бала 

Робота на семінарських і практичних заняттях, у т.ч.:  

- присутність на заняттях (при пропусках занять з поважних 

причин допускається відпрацювання пройденого матеріалу)   
за кожне відвідування 0,5 бала 

- доповідь з презентацією за тематикою самостійного вивчення 

дисципліни (оцінка залежить від повноти розкриття теми, 

якості інформації, самостійності та креативності матеріалу, 

якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 10 балів 

- усне опитування, тестування, рішення практичних задач за кожну правильну відповідь 0,5 бала 

- участь у навчальній дискусії, обговоренні ситуаційного 

завдання   
за кожну правильну відповідь 2 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота 1 за кожне правильно виконане завдання – 5 балів. максимальна оцінка – 15 балів 

Контрольна робота 2 за кожне правильно виконане завдання – 5 балів. максимальна оцінка – 15 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка наукових 

публікацій, участь у  Всеукраїнських конкурсах наукових 

студентських робіт за спеціальністю, виконання досліджень 

тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

Екзамен проводиться у у комбінованій формі (тестування та 

розв’язок ситуаційних задач) 
Критерії оцінювання зазначено в останній таблиці 

 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують 

здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: 

поточне оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка (бали) за 

участь у наукових конференціях, олімпіадах, виконання досліджень, підготовку наукових публікацій тощо. 

Усна компонента застосовується при комбінованій формі проведення екзамену з метою контролю досягнення здобувачами оптимального рівня 

професійних компетентностей. 

При застосуванні комбінованої форми проведення екзамену вагомість компонент є рівною, тобто 50% тестування (письмова компонента), 50% – 

розв’язок ситуаційних задач (усна компонента). 

 



 

 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1-2 Т3-4 Т5-6 Т7-8 Т9-10 Т11-12 Т14-16 Т17-18 тестування 
100 

12 12 12 12 12 12 4 4 20 

Т1, Т2 ... Т18 – теми занять. 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування 
Сума 

Правильних 

відповідей, % 
0- 50 51- 52 53 -54 55- 57 58-60 61-63 64-67 68-70 71-73 74-76 77-79 80-81 82-83 84-85 86-87 88-89 90-91 92-93 94-95 96-97 98-99 100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача розв’язана невірно; 

відповідь необґрунтована та 

алогічною 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі, присутні 

помилки при розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування відповіді є 

слабо аргументоване і в 

окремих аспектах алогічне 

Порушено алгоритм 

розв’язку задачі або присутні 

помилки при розрахунках, 

від-сутні висновки; 

обґрунтування відповіді є 

слабо аргументоване або в 

окремих аспектах 

алогічне 

Відповідь недостатньо 

аргументована; 

алгоритм розв’язку задачі  

вір-ний, однак допущені 

помилки при розрахунках 

Відповідь достатньо 

аргументована; 

алгоритм розв’язку задачі вір-

ний, однак допущені помилки 

при розрахунках 

Відповідь містить 

послідовний та 

аргументований розв’язок; 

розрахунки вірні, 

обґрунтований висновок 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 

 

 

  



 

 

 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0
-1

0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в 

практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно 

вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати 

власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також знання, 

набуті при самостійному поглибленому вивчені  

питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2
-8

9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

7
4
-8

1
 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

6
4
-7

3
 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, 

та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку 

їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  



 

 


