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Обсяг навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 45 годин, 1,5 

кредити.  

ІІ семестр.  

1 рік навчання. 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

За розкладом занять.  

Кафедра медицини катастроф та військової медицини, 

вул. Піроговська, 2 поверх 

Викладач(-і) 

завідувач кафедри, к.мед.н., доцент Володимир 

МАЙДАНЮК, завуч кафедри, к.мед.н., доц. 

Павло БРЯНЦЕВ, доцент, к.мед.н., доц. Олександр 

ПАНЧЕНКО, асистент, д.мед.н. Любов ПЕТРУК, 

асистент Станіслав ЦІЛЬКО, асистент Петро 

ЛАВРЕНЮК, асистент Олександр ТРЕТЬЯК, асистент 

Віталій КУЛІБАБА 

Контактна 

інформація 

Довідки за телефонами: 048-7227259; 

067-950-33-27 Завідувач кафедри Володимир 

МАЙДАНЮК  volodymyr.majdanyuk@onmedu.edu.ua 

067 77 42 555 Завуч кафедри Павло БРЯНЦЕВ 

vkafod@ukr.net 

Очні консультації: з 14.00 до 16.00 кожного четверга 

Онлайн- консультації: з 16.00 до 18.00 кожного четверга. 

Посилання на онлайн - консультацію надається кожній 

групі під час занять окремо. 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися аудиторно (очно). 

Під час дистанційного навчання комунікація здійснюється через 

платформу Microsoft Teams, а також через листування електронною поштою, 

месенджери Viber (через створені у Viber групи для кожної групи, окремо через 

старосту групи).  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предмет вивчення дисципліни – безпека життєдіяльності. 

Пререквізити і постреквізити дисципліни (місце дисципліни в освітній 

програмі): 

Пререквізити: вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» базується 
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на знаннях основних дисциплін: медичної біології, медичної фізики, латинської 

мови, тощо й інтегрується з цими дисциплінами. 

Постреквізити: закладає основи формування знань, умінь та навичок, які 

визначаються кінцевими цілями програми, необхідних у наступній професійній 

діяльності. 

Мета дисципліни: Набуття здобувачами вищої освіти знань, формування 

елементів професійних компетентностей та практичних навичок зі збереження 

здоров’я та життя людини в сучасних умовах проживання; захисту від небезпек 

техногенного, антропогенного, природного походження та створення 

комфортних умов для життєдіяльності людини. 

Завдання дисципліни: 

1. проведення аналізу та оцінки небезпечних ситуацій;  

2. самостійне прийняття рішень щодо використання засобів захисту від 

небезпек у разі виникнення екстремальних ситуацій;  

3. використання нормативно-правової бази для захисту людини і 

навколишнього середовища;  

4. використання у своїй майбутній практичній діяльності правових, 

технічних, природоохоронних, профілактичних та освітньо-виховних 

заходів, спрямованих на забезпечення здорових і безпечних умов 

існування людини в сучасних умовах;  

5. знання правових та організаційних аспектів охорони праці медичних 

працівників;  

6. формування поваги до життя та гідності здорової і хворої людини, 

інтереси яких завжди повинні оцінюватися вище від інтересів науки 

або суспільства;  

7. формування вміння ідентифікувати та аналізувати конфліктні ситуації, 

що виникають на стику медицини, біології, філософії та 

юриспруденції, та визначати конкретні шляхи їхнього розв’язання;  

8. формування основ вміння користуватися новими етичними 

принципами, для запобігання глобальної екологічної кризи, за суттю 

ноосферної кризи, яка може прийняти катастрофічний і необоротний 

характер.  

Очікувані результати: 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

  Знати: 

 Основні принципи безпеки при забезпеченні життєдіяльності 

людини;  

 Взаємозв’язки між станом здоров’я та впливом шкідливих і 

небезпечних чинників;  

 Вимоги законодавчих і нормативних актів про безпеку 

життєдіяльності, охорону праці медичних працівників.  

 Вимоги до забезпечення охорони праці медичного персоналу в 
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сучасних умовах; 

 Основи безпеки держави. 

 Вміти:  

 Визначати основні принципи безпечної життєдіяльності людини. 

Передбачати наслідки порушень валеологічних основ формування 

здорового способу життя та їх вплив на безпеку життєдіяльності 

людини; 

 Робити висновки про наявність шкідливих факторів впливу на 

медичних працівників під час виконання ним професійних 

обов’язків; 

 Передбачати негативні наслідки впливу небезпечних факторів на 

організм людини; 

 Використовувати фахову нормативну лексику; 

 Застосовувати моральні, етичні та фахові норми в професійній 

життєдіяльності; 

 Демонструвати володіння принципами медичної деонтології. 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Форми і методи навчання 

Дисципліна буде викладатися у формі семінарських занять (16 годин); 

організації самостійної роботи здобувача (29 годин). 

Методи навчання. 

Семінарські заняття: 

 словесні методи: бесіда, пояснення, дискусія, обговорення проблемних 

ситуацій; 

 наочні методи: ілюстрація (у тому числі мультимедійні презентації); 

 практичні методи: виконання тестових завдань, вирішення ситуаційних 

завдань. 

 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. 

Тема 2. Людина в системі „людина – зовнішнє середовище.» 

Тема 3. Значення зовнішнього середовища в системі „людина – зовнішнє 

середовище“ 

Тема 4. Забезпечення безпеки життєдіяльності людини. 

Тема 5. Безпека харчування як складова безпечної життєдіяльності людини. 

Тема 6. Організаційні питання охорони праці медичних працівників. 

Тема 7. Професійні шкідливості при виконанні функціональних обов’язків 

лікаря. 

Тема 8. Небезпечні інфекційні захворювання у практиці медичного працівника. 
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Перелік рекомендованої літератури: 

Основна: 

1.  Безпека життєдіяльності, основи охорони праці / за загальною 

редакцією члена-кореспондента НАМН України, професора О. П. 

Яворовського. Київ, ВСВ «Медицина», 2018 

2. Біобезпека, практичний порадник, за редакцією академіка НАМН 

України, професора В. М. Запорожана, д. мед. н., професора М. І. Бадюка, 

Одеса, ОНМедУ. 2018. 

Додаткова: 

1. Дуднікова І. І. БЖД Навчальний посібник. К., 2003. 

2. Охорона праці та БЖД населення у НС / за редакцією І.В. Кочіна. К., 

Здоров’я, 2005. 

3. Яремко З. М. БЖД. Навчальний посібник, Київ: Центр навчальної 

літератури, 2005 

4. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92. із змінами від 21.11.02 в 

редакції від 16.10.2020 

5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» № 4004-ХІІ від 24.02.94 в редакції від 

14.01.2021 

6. Основи законодавства України про охорону здоров’я // Відомості 

Верховної Ради України. – 1993. – № 4. В редакції від 31.12.2020. 

7. БЖД Навчальний посібник за редакцією Є.П. Желібо. Київ «Каравела» 

Львів: «Новий світ – 2000», 2001 

8. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник / за редакцією Я.І. Бедрій, 

видавництво «Магнолія», 2006. 

9. Атаманчук П.С. Мендерецький Безпека життєдіяльності та охорона праці. 

Навч. посібник. Кам’янець-Подільський. «Думка», 2010. 

10. Джигирей В.С. Житецький В.Ц. БЖД. Львів: Афіша, 2001. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю: 

Поточний контроль:  

 усний контроль: індивідуальне опитування за питаннями відповідної теми; 

 тестовий контроль: оцінювання виконання тестових завдань за темами. 

Підсумковий контроль: залік. 

Оцінювання поточної навчальної діяльності на семінарському занятті: 

1. Оцінювання теоретичних знань з теми заняття: 

 методи: індивідуальне опитування за питаннями відповідної теми, участь 

здобувачів в обговоренні проблемних ситуацій 

 максимальна оцінка – 5, мінімальна оцінка – 3, незадовільна оцінка – 2. 



 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИОДЕСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Кафедра медицини катастроф та військової медицини 
 

5 

 

2. Оцінка теоретичних знань за темою заняття: 

 методи: оцінювання виконання тестових завдань за відповідною темою 

 максимальна оцінка – 5, мінімальна оцінка – 3, незадовільна оцінка – 2. 

3. Оцінка практичних навичок з теми заняття: 

 методи: оцінювання розв’язання ситуаційних завдань (в т.ч. 

розрахункових) за відповідною темою  

 максимальна оцінка – 5, мінімальна оцінка – 3, незадовільна оцінка – 2. 

Оцінка за одне семінарське заняття є середньоарифметичною за всіма 

складовими і може мати лише цілу величину (5, 4, 3, 2), яка округлюється за 

методом статистики. 

 

Критерії поточного оцінювання на семінарському занятті 

Оцінка Критерії оцінювання 

Відмінно 

«5» 

Здобувач бере активну участь у семінарському занятті; 

демонструє глибокі знання, дає повні та детальні відповіді на 

запитання; бере активну участь у обговоренні проблемних 

ситуацій, користується додатковою навчально-методичною та 

науковою літературою; вміє сформувати своє ставлення до 

певної проблеми; висловлює власні міркування, наводить 

доцільні приклади; вміє знаходити найбільш адекватні форми 

розв’язання суперечностей. 

Тестові завдання виконані в повному обсязі, всі 100% відповідей 

на запитання є правильними, відповіді на відкриті питання – 

повні та обґрунтовані. 

Здобувач вільно висловлює власну креативну думку з теми 

завдання, демонструє творче мислення. 

Добре 

«4» 

Здобувач бере участь у семінарському занятті; добре володіє 

матеріалом; демонструє необхідні знання, але дає відповіді на 

запитання з деякими помилками; бере участь у обговоренні 

проблемних ситуацій, користується основною навчально-

методичною та науковою літературою; висловлює власну думку 

з теми заняття.  

Тестові завдання виконані в повному обсязі, не менш ніж 70% 

відповідей на запитання є правильними, відповіді на відкриті 

питання - загалом правильні, проте наявні деякі помилки у 

визначеннях. 

Здобувач допускає незначні неточності при вірної інтерпретації 

отриманих даних, висловлює власну думку з теми завдання, 

демонструє критичне мислення. 

Задовільно 

«3» 

Здобувач іноді бере участь в семінарському занятті; частково 

виступає і задає питання; допускає помилки під час відповідей 

на запитання; показує пасивну роботу на семінарських заняттях; 
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показує фрагментарні знання понятійного апарату і 

літературних джерел. 

Тестування виконано в повному обсязі, не менш ніж 50% 

відповідей є правильними, відповіді на відкриті питання - не 

логічні, з явними суттєвими помилками у визначеннях. 

Здобувач не достатньо володіє матеріалом за темою заняття та 

інтерпретує отримані дані з суттєвими помилками, не висловлює 

свою думку з теми ситуаційного завдання. 

Незадовільно 

«2» 

Здобувач не бере участь у семінарському занятті, є лише 

спостерігачем; ніколи не виступає і не задає питання, 

незацікавлений у вивченні матеріалу; дає неправильні відповіді 

на запитання, показує незадовільне знання понятійного апарату і 

літературних джерел. 

Тестування не виконано. 

 

Залік виставляється здобувачу, який виконав усі завдання робочої 

програми навчальної дисципліни, приймав активну участь у семінарських 

заняттях, має середню поточну оцінку не менше ніж 3,0 і не має академічної 

заборгованості. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота з рекомендованою основною та додатковою 

літературою, з електронними інформаційними ресурсами, підготовка до 

семінарських занять, підготовка доповідей; 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

 Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

 Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним графіком 

з дозволу деканату. 

 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у тому 

числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Запізнення на заняття – не припустимі. Здобувач, який спізнився на 

заняття, може бути на ньому присутній, але якщо в журналі викладач поставив 

«нб», він повинен його відпрацювати у загальному порядку. 
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Використання мобільних пристроїв:  

Використання будь-яких мобільних пристроїв заборонено. При 

порушенні даного пункту здобувач має покинути заняття та в журналі викладач 

ставить «нб», яку він повинен відпрацювати у загальному порядку. 

 

Поведінка в аудиторії: 

Поведінка здобувачів та викладачів в аудиторіях має бути робочою та 

спокійною, суворо відповідати правилам, встановленим у відповідності до 

Кодексу академічної етики та взаємин університетської спільноти Одеського 

національного медичного університету. 

 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов’язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а 

саме: 

 самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

 дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

 надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього 

процесу є: 

 використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної 

або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю результатів 

навчання або переваг у науковій роботі; 

 використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-навушників, 

телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

 проходження процедур контролю результатів навчання підставними 

особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

 зниження результатів оцінювання індивідуального опитування, оцінки за 

розв’язання ситуаційних завдань, заліку тощо; 

 повторне проходження оцінювання (ситуаційних завдань, заліку тощо);  

 призначення додаткових контрольних заходів (додаткові ситуаційні 

завдання, тощо); 

 проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Kodeks-akademichnoi-etiki-ta-vzaiemin-universitetskoi-spilnoti-ONMedU-zi-zminami.pdf

