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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Безпека життєдіяльності
Викладач (-і) Нам’ятов О.В
Контактний телефон викладача
E-mail викладача Namyatov 1950@gmail.com
Формат дисципліни Нормативна дисципліна
Обсяг дисципліни ЗО год.
Посилання на сайт дистанційного навчання Namyatov 1950@gmail.com
Консультації Немає за програмою

2. Анотація дисципліни
Безпека життєдіяльності -  це інтегрована дисципліна гуманітарно-технічного спрямування, яка 

вивчає загальні закономірності виникнення небезпек, їх властивості, наслідки впливу їх на організм людини, 
основи захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також розробку і 
реалізацію відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і
діяльності людини._________________________________________________________

Найбільш важливою ознакою міждисциплінарності «Безпека життєдіяльності» є її зв'язок з медичними
дисциплінами: Охорона праці в галузі, Основи біоетики та біобезпеки, Медицина надзвичайних ситуацій. 
Радіаційна медицина, Підготовка офіцерів мед. служби запасу, Професійні хвороби, Екстрена та невідкладна 
медична допомога тощо.___________________________________________________

_______________________________ 3. Мета та завдання навчальної дисципліни_______________________________
Мета вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності»:

• формування знань щодо загальних закономірностей виникнення небезпек, їх властивості, наслідків впливу 
їх на організм людини;

• формування знань щодо основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання від небезпек
• формування в людини свідоме та відповідальне ставлення до питань особистої безпеки й безпеки тих, хто 

її оточує;
• навчання людини розпізнавати й оцінювати потенційні небезпеки, визначати шлях надійного захисту від 

них, уміти надавати допомогу в разі потреби собі та іншим, а також оперативно ліквідовувати наслідки 
прояву небезпек у різноманітних сферах людської діяльності.

Завдання дисципліни «Безпека життєдіяльності»:
>  знання законів, принципів і правил керування безпекою життєдіяльності;
>  правове забезпечення безпеки життєдіяльності людини. ____________________________________________

________________________________ 4. Результати навчання (компетентності)_______ _________________________
В результаті вивчення дисципліни “ Безпека життєдіяльності” студенти повинні:

ЗНАТИ:
> основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності;
>  принципи, методи та засоби забезпечення безпечної життєдіяльності;
>  фізіологічні та психологічні чинники безпеки життєдіяльності сучасної людини;
>  негативні фактори середовища життєдіяльності та їх вплив на здоров'я людини;
>  валеологічні та санологічні засади формування безпеки здоров'я та життя людини;
>  шкідливі звички та пов'язана з ними небезпека життєдіяльності людини;
>  небезпечні та життєво небезпечні захворювання в практиці медичного працівника.

УМІТИ:
Оцінювати взаємозв’язки між станом здоров’я та впливом шкідливих і небезпечних факторів.
Передбачити негативні наслідки впливу небезпечних факторів на організм людини.
Визначати основні принципи безпеки у забезпеченні нормальної життєдіяльності людини.
Вирізняти взаємозв'язки між станом здоров'я та впливом шкідливих небезпечних факторів.
Передбачати негативні наслідки впливу небезпечних факторів на організм людини.
Розпізнавати типові моделі психологічних реакцій організму в екстремальних ситуаціях.
Застосувати традиційні і нетрадиційні методики оздоровлення організму.
Володіти методиками кількісного та якісного визначення забруднення харчових продуктів і води.
Володіти методиками зменшення кількості речовин-забруднювачів у харчових продуктах.

ПЕРЕЛІК ОБОВ ’ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ДЛЯ МАЙБУТНЬОЇ ПРАКТИКИ
>  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.______________________________________________________
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5. Організація вивчення навчальної дисципліни
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин ЗО
Лекції 10

Семінарські заняття 10

Самостійна робота 10

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Нормативний/вибірко вий

221 Стоматологія 1 Нормативний
Тематика курсу

Тема, план

Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності.

Форма
заняття

Л 1

Літер
атура

1-4,7

Завдання,год.

Реферат

Вага
оцінки

15

Термін
виконання

Згідно
розкладу

Тема 2. Людина в системі „людина -  зовнішнє 
середовище“ Л 2 -4,7 Реферат

15 Згідно
розкладу

Тема 3. Значення зовнішнього середовища в системі 
„людина -  зовнішнє середовище“.___________ Л З -4,7 Реферат

Тема 4. Забезпечення безпеки життєдіяльності 
людини.

Згідно
розкладу

Л 4 1-4,7 Реферат 15 Згідно
розкладу

Тема 5. Безпека харчування як складова безпечної 
життєдіяльності людини. Л 5 1-4,7 Реферат 15 Згідно

розкладу

Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності СЗ 1 1-4,7
Робота на парах 

(інд. завдання)
2 год.

20 Згідно
розкладу

Тема 2. Людина в системі „людина -  зовнішнє 
середовище“. СЗ 2 1-4,7

Робота на парах 
(інд.завдання)

2 год.
20 Згідно

розкладу

Тема 3. Значення зовнішнього середовища в системі 
„людина -  зовнішнє середовище“. СЗЗ 1-4,7

Робота на парах 
(інд.завдання)

2 год.
20 Згідно

розкладу

Тема 4. Забезпечення безпеки життєдіяльності 
людини. СЗ 4 1-4,7

Робота на парах 
(інд.завдання)

2 год.
20 Згідно

розкладу

Підсумковий контроль -  залік. ПК 1-7 Тести 
2 год. 20 Згідно

розкладу
6. Система оцінювання курсу

Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік.
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання засвоєння кожної теми за поточну навчальну 
діяльність студенту виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою оцінювання. При цьому 
враховуються усі види робіт, передбачені програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної 
теми (на кожному занятті з практичної підготовки). Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються 
у бали. Підсумкова оцінка за поточну навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за 
кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у бали за Таблицею. ПМК не 
проводиться.
Таблиця. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу (для дисциплін, що

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

4-бальна
шкала

200-
бальна
шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42 137
4,97 199 4,45 178 3,92 157 3,4 136
4,95 198 4,42 177 3,89 156 3,37 135
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35 134
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32 133
4,87 195 4,35 174 3,82 * 153 3,3 132
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27 131
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25 130
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22 129



А,11 191 4,24 170 3,72 149 3,2 128
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17 127
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15 126
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12 125
А,61 187 4,14 166 3,62 145 3,1 124
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07 123
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05 122
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02 121

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3 120
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше 3 Недос

татньо4,52 181 3,99 160 3,47 139
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент, складає 200 балів, мінімальна кількість балів -
120 білів._______  ___________  ____________

Оцінка «зараховано» виставляється студенту, який систематично працював протягом семестру, виявив 
достатнє знання навчального матеріалу, виконав передбачені програмою завдання, показав стійкі знання з 
дисципліни і здатний до їх самостійного оновлення у ході подальшого навчання.

Оцінка «не зараховано» виставляється студенту, який не виявив достатніх знань основного програмного 
матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не володіє навичками 
самостійної роботи.

Оцінювання індивідуальних завдань студента 
Бали за індивідуальні завдання нараховуються студентові лише за умов успішного їх виконання та захисту. 
Кількість балів, яка нараховується за різні види індивідуальних завдань, залежить від їхнього обсягу та 

значимості, але не більше 10-12 балів. Вони додаються до суми балів, набраних студентом на заняттях під час 
поточної навчальної діяльності.

Оцінювання самостійної роботи студентів 
Самостійна робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється під 

час поточного контролю теми на відповідному занятті.
Мінімальна кількість балів, яку студент повинен набрати при вивченні курсу -  120. Максимальна кількість 

балів, яку може набрати студент за поточну успішність при вивченні даної дисципліни -  200.____________
Практичні
заняття Модуль 1

Аудиторна робота (Змістовий модуль 1)

Т 1-S
Сума - 200 (Максимальна кількість балів, яку може набрати 
студент за поточну навчальну діяльність, мінімальна становить 
120 балів)._________________________________________

Контрольна робота 20
Тест 10
Робота на парах
Реферат 10-12

Умови допуску до підсумкового контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. Передбачає 
підсумкову оцінку у 200-бальній шкалі як сума оцінок за 
поточний контроль знань (усне опитування, тести, перевірка 
рефератів), результатів складання за змістовий модуль.__________

7. Політика вивчення навчальної дисципліни
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані при поточному опитуванні, 
самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому обов’язково враховується присутність студента 
на заняттях та його активність під час практичних робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім 
випадків, передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування та 
плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок і більше зданого 
теоретичного і практичного матеріалу.__________ -___________________________________________________ _

Старш ий викладач каф едри О.В. Нам’ятов


