
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЕКОЛОГІЇ 

 

Силабус дисципліни  

«Безпека життєдіяльності та охорона праці» 
 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

Кафедра біології та 

захисту лісу 

Освітній ступінь – магістр 

Галузь знань: «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 4 

Загальна кількість годин – 120 

Рік підготовки – 2, семестр – 4  

Компонент освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання:  українська 

2. Інформація про викладачів 

Викладач (-і) 
Житова Олена Петрівна, д.б.н., професор 

Бездітко Людмила Володимирівна, к.в.н., ст.викладач 

Профайл викладача (-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-

about-elm/m-chief-elm 
 

http://znau.edu.ua/fakulteti/fakultet-lisovogo-gospodarstva/m-

about-elm/m-sklad-elm/bezditko-liudmyla-volodymyrivna 

Контактна інформація 
067-296-13-23, elmi1969@ meta.ua 

096-982-47-94, bezditkolv@ukr.net 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/enrol/index.php?id=1499 

Консультації 
Он-лайн консультація через Телеграм, Viber 

щовівторка з 14.00 до 18.00  
 

3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Безпека життєдіяльності та охорона праці»  складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки ОС «Магістр» спеціальності 211 – 

«Ветеринарна медицина». «Безпека життєдіяльності та охорона праці» буде корисна 

майбутнім здобувачам ветеринарної медицини для отримання базових знань з 

ідентифікації потенційних небезпек; прогнозування наслідків впливу небезпек та 

надзвичайних ситуацій на організм людини; вивчення способів та засобів захисту 

населення в умовах надзвичайних ситуацій; організації умов праці відповідно до 

нормативів робочого місця та безпеки виробничих процесів; вивчення безпечного 

обслуговування тварин з дотриманням особистої гігієни та надання їм лікувальної 

допомоги.  

4. Мета та цілі дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» є 

формування знань для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням 

ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити 

надзвичайні ситуації та призвести до несприятливих наслідків на об’єктах 

господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та 

колективну безпеку; отримання знань щодо стану і проблем з охорони праці у 

ветеринарній медицині, особистої безпеки під час роботи з тваринами та проведенні 

ветеринарно-лікувальних заходів. 
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При вивченні дисципліни, в процесі опановування теоретичних знань для 

здійснення професійної діяльності за спеціальністю здобувачі освіти другого рівня 

набувають таких компетентностей:  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

СК03. Здатність дотримуватись правил техніки безпеки, особистої гігієни, асептики та 

антисептики у здійсненні фахової діяльності.  

СК12. Здатність розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на захист населення від 

хвороб, спільних для тварин і людей.  

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття 
Загальна кількість годин 

денна форма 

Лекції 20 

Практичні 22 

Самостійна робота 78 

Всього 120 
 

5.2. Формат дисципліни 

Очний, змішаний (поєднання традиційних форм навчання з елементами 

електронного навчання через систему Moodle). 
 

Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а  

Назва теми 

Кількість 

годин 

 

1 

 

Т1 

 

«Безпека життєдіяльності» 

Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності 

1. Вступ до курсу. Види небезпек їх таксономія, ідентифікація та 

квантифікація.  

2. Класифікація надзвичайних ситуацій за причинами походження і 

територіального поширення.  

3. Ризик як кількісна оцінка небезпек. 

14 

2 Т2 Небезпеки природні, техногенні, соціально-політичні, 

характер їх прояву та наслідки  

1. Природні загрози, техногенні небезпеки, характер їхніх проявів і 

дії на людей, тварин та рослин. 

2. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 
характеристики 

3. Характеристика особливо небезпечних хвороб. 

16 

3 Т3 Радіаційна та хімічна безпека.  
1. Дія іонізуючих випромінювань на людину.  

2. Нормування радіаційної безпеки.  

3. Режими захисту населення від радіоактивних речовин.  

4. Організація дозиметричного й хімічного контролю. 

14 

4 Т4 Організація та принципи захисту населення й територій у разі 

загрози та виникнення НС. 

1. Здійснення карантинних та інших санітарно–протиепідемічних 

заходів.  

2. Особливості проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції. 

3. Призначення першої долікарської допомоги та загальні 
принципи її надання. 

16 

Разом 20 год. –  аудиторні заняття; 40 год. – самостійна робота  



 

5 

 

Т5 
«Охорона праці» 

Правове та нормативне регулювання з охорони праці у 

ветеринарній медицині. 

1. Загальні та спеціальні законодавчі акти з охорони праці у 

ветеринарній медицині. 

2. Нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. 

12 

6 Т6 Безпека праці при обслуговуванні тварин та проведенні 

ветеринарно-санітарних заходів. 

1. Санітарно-гігієнічні та протипожежні вимоги до тваринницьких 

приміщень та виробничих приміщень об’ктів ветеринарної медицини.  

2.Вимоги безпеки при обслуговуванні сільськогосподарських тварин. 

3. Вимоги безпеки при роботі з дрібними тваринами. 

4. Безпека праці під час проведення ветеринарно-санітарних заходів. 

18 

7 Т7 Безпека праці при проведенні планових та невідкладних 

ветеринарно-лікувальних заходів. 

1. Безпека під час проведення діагностичних, лікувальних та 

профілактичних заходів. 

2. Безпека праці під час акушерських, гінекологічних досліджень та 

хірургічного лікування тварин. 

3. Вимоги безпеки та особиста гігієна при роботі в лабораторії 

ветеринарної медицини. 

18 

8 Т8 Професійні захворювання працівників ветеринарної медицини та 

захист від них. 

1. Вимоги безпеки під час догляду за тваринами хворими на заразні 

хвороби.  

2. Захист працівників від професійних зооантропонозних хвороб та 

дерматомікозів. 

3. Захист працівників від інвазійних хвороб.  
4. Захист працівників від харчових токсикозів та токсикоінфекцій. 

14 

Разом 22 год. – аудиторні заняття; 38 год. – самостійна робота 

 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни. 

Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, оцінюється в 

ході тематичного опитування під час практичних, вирішення завдань робочого зошиту. 

 

5.3 Система оцінювання та вимоги 

Загальна 

система 

оцінювання 

дисципліни 

Рейтинг студента визначається за 100-бальною шкалою. 

Формується із рейтингу виконання семестрової роботи (інтервал 

36-60 балів) та рейтингу підсумкового контролю (мінімальний бал 

– 24, максимальний – 40). 

 

Складові оцінки в 60 балів для кожного семестру: 

Тематичне опитування під час практичних (термінологічний 

контроль, робота з фото- і відеоматеріалами) – до 10 балів/семестр. 

Вирішення ситуаційних завдань (усно, індивідуально чи в групі по 

3-4 студента) –  до 10 балів/семестр. 

 Поточне тестування (2 р./семестр, письмово). 2*10 балів=20 

балів/семестр.   

Робочий зошит з самостійної роботи – 20 балів/семестр. 

 

Деталізація системи оцінювання 

РН01 Тематичне опитування.  



Вирішення ситуаційних завдань 

Поточні тести. 

Робочий зошит з самостійної роботи 

Залікові тести  

РН09 
Тематичне опитування  

Поточні тести. 

РН11 Тематичне опитування.  

Вирішення ситуаційних завдань. 

Поточні тести. 

Робочий зошит з самостійної роботи 

Залікові тести 

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Упродовж семестру студенти вивчають матеріал і складають залік. 

До складання підсумкового контролю допускають студентів, які 

відвідували практичні заняття і мають позитивну поточну 

успішність (36-60 балів). 

Критерії 

оцінювання 

Тематичне опитування – 0,5 бали за вірну відповідь. 

 Вирішення ситуаційних завдань – 1 бал за вірну відповідь, 

0,5 балів за відповідь з неточностями або неповну. 

Поточні тести. На письмовій контрольній студент отримує 

15-20 тестових питань. 100% правильних відповідей дорівнює 10 

балам. Інші % результати також переводяться в бальну шкалу. 

Після проведення тесту його результат в балах виставляють в 

журнал.  

Робочий зошит з самостійної роботи. Зміст завдань 

складають теоретичні та термінологічні питання. 100% правильних 

відповідей дорівнює 20 балам, інші % результати також 

переводяться в бальну шкалу. За бажанням студента неточні 

відповіді можна обговорити під час співбесіди з викладачем. 

Тести для підсумкового (залікового) контролю.  
Тестування знань студентів здійснюється письмово через 

університетську платформу Moodle. 100% правильних відповідей 

дорівнює 40 балам. В журнал та залікову відомість виставляють 

лише ті результати, які потрапляють в інтервал 24-40 балів. 

Результати складання заліку переводяться у національну 

двобальну шкалу («зараховано» чи «не зараховано») і вносяться у 

відповідні документи. 

 

6. Результати навчання 

№ з/п Зміст результату навчання 

РН 01 Знати і грамотно використовувати термінологію з компонентів 

освітньої програми. 

РН 09 Здійснювати моніторинг щодо біологічного забруднення довкілля 

відходами тваринництва, матеріалами та засобами ветеринарного 

призначення.  

РН 11 Узагальнювати та аналізувати інформацію щодо ефективності 

роботи ветеринарних фахівців різного підпорядкування. 

 

7. Пререквізити 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін, знання з яких необхідні для засвоєння 

«Безпеки життєдіяльності та охорони праці»: «Вступ до фаху»; «Екологія у 

ветеринарній медицині»;  «Анатомія свійських тварин»; «Гігієна тварин». 

 



8. Політики дисципліни 

Політика навчальної дисципліни визначається системою вимог до здобувача при 

вивченні дисципліни «Безпеки життєдіяльності та охорони праці» та ґрунтується на 

засадах академічної доброчесності. 

Вимоги та правила поведінки учасників освітнього процесу: 

 відвідування занять. В разі пропущення занять без поважних причин студент здає 

лише поточне тестування та зошит з самостійної роботи (максимальна кількість 

семестрових балів – 40). Додаткове опитування для підвищення семестрової оцінки не 

проводиться.  

 правила поведінки на практичному занятті. У випадку порушення вимог електро- та 

пожежної безпеки студент отримує штрафні бали (з наявної загальної оцінки вилучається 

по 2 бали за кожне порушення). 

 гарантування рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими 

потребами. За бажанням осіб з особливими потребами опитування, прийом контрольних 

робіт здійснюється викладачами в індивідуальному порядку. Прийом здійснюється в часи, 

відведені для консультацій, і проводиться в умовах лабораторії чи он-лайн (терміни – 

згідно даного силабусу).  

 академічна активність. Відповіді на ситуаційні завдання та питання наскрізного 

опитування залежать від рівня знань студента і здійснюються за його бажанням.  

 
9. Технічне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, 

і передбачають використання презентацій. Практичні заняття проводяться в учбових 

лабораторіях з використанням спеціального наочного матеріалу. При виконанні 

самостійних робіт використовуються навчально-методичні розробки. Тестування знань 

студентів здійснюється письмово або через університетську платформу Moodle. 

Для проведення практичних занять використовується інформаційні таблички та 

плакати, система кольорів і знаків безпеки; комплектована аптечка долікарської допомоги; 

ізолюючий дихальний апарат ИП-4; засоби індивідуального захисту: спеціальний одяг - 

халат, нарукавники тканинні, рукавички п’ятипальцеві тканинні, рукавиці діелектричні, 

рукавиці гумові; спеціальне взуття - гумові чоботи, діелектричні боти; засоби захисту 

органів дихання - респіратор протипиловий «Пелюстка»; засоби захисту органів слуху – 

навушники, протишумові вкладки; засоби захисту органів зору - окуляри захисні, окуляри 

універсальні у вигляді консервів, окуляри від електромагнітних випромінювань; засоби 

для гасіння пожежі: вогнегасник порошковий ВП-5(3), вогнегасник вуглекислотний 

ручний.  

 

10.  Література, необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. Березуцький В. В., Васьковець Л. А., та ін. Безпека життєдіяльності: Навчальний 

посібник. Харків: Факт, 2005. 348 с. 

2. Бураков С.О. Безпека праці у тваринництві. Київ: Урожай, 1989. 66 с. 

3. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. Київ: 

Каравела, 2004.  408 с. 

4. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності: 

Навчальний посібник. Львів: Новий Світ, 2002. 328 с. 

5. Жидецький В. Ц. Основи охорони праці: Підручник. Львів: УАД, 2006. 336 с. 
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