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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

5 кредитів / 150 годин 

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Денна форма: лекції (26 год.), семінарські (24 год.), самостійна 

робота (100 год.) 

Заочна форма: лекції (10 год.), практичні (10 год.),самостійна 

робота (130 год.) 

Політика дисципліни 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) 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. Ліквідація заборгованості відбувається 

протягом 1 тижня після встановленого терміну.  

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. 

Списування під час контрольних робіт та заліків заборонені (в т.ч. 

із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Що будемо вивчати?  Зміст нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці; 

гарантії прав працівників на охорону праці; організацію охорони 

праці в системі освіти України та на підприємстві; профілактику 

травматизму та професійних захворювань; основи техніки 

безпеки; основи електробезпеки; вимоги пожежної безпеки до 

навчально-виховних закладів. 

Чому це треба вивчати?  Надання знань, умінь та компетенцій для здійснення ефективної 

професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального 
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управління охороною праці на підприємствах (об’єктах 

господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), 

формування у студентів відповідальності за особисту та 

колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового 

виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки 

праці на робочих місця; формування здатності до адаптації та дії 

в новій ситуації.  

Яких результатів можна 

досягнути?  

- Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. ПР4. Обґрунтовувати власну 

позицію, робити самостійні висновки за результатами власних 

досліджень і аналізу літературних джерел. 

- Розрізняти вплив біологічних і соціальних факторів на 

особистість; проводити кількісні психологічні дослідження 

індивідуальних і групових відмінностей серед людей. 

Як можна використати 

набуті знання та 

уміння? 

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

- Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

- Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

- Навички міжособистісної взаємодії. 

Зміст дисципліни Правові та організаційні основи охорони праці та БЖД. 

Організація охорони праці на підприємстві. Профілактика 

травматизму та професійних захворювань.Основи фізіології та 

гігієни праці. Повітря робочої зони. Освітлення робочих місць. 

Шум, вібрація,  їх дія на організм людини. Електромагнітні та 

іонізуючі випромінювання.  

Обов’язкові завдання - опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;  

- підготовка до семінарських занять;  

- виконання індивідуального науково-дослідного завдання; 

- систематика вивченого матеріалу курсу перед написанням 

модульних контрольних робіт;  

- підготовка до підсумкового контролю.  

Міждисциплінарні 

зв’язки 

Загальна психологія, педагогіка, вікова психологія, психологія 

масової свідомості. 
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Розробник                              Нагайчук Олена Валеріївна 

життєдіяльності: для студентів всіх спеціальностей денної та 

заочної форм навчання / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла 

Тичини ; уклад. Нагайчук О. В. – Умань : Візаві, 2020. – 124 с.  

Поточний контроль Поточне та тестове оцінювання під час практичних занять, 

змістовий модульний контроль, підсумковий тестовий контроль 

знань студентів за допомогою програми дистанційного навчання 

«Moodl», ІНДЗ.  

Підсумковий контроль 
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