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• «Філософія»; «Фізика»; «Хімія»; 
• «Соціологія»; «Психологія»; «Екологія»; 
• «Економіка»; «Менеджмент» 

ПРН 1. Будувати концептуальну, логічну та фізичну моделі баз даних, на основі визначення особливостей 
зберігання даних, методів доступу тощо; розробляти таблиці реляційної бази даних, проводити нормалізацію 

відношень, застосовувати типи даних, обмеження і властивості елементів таблиць, виконувати операції 
реляційної алгебри; розробляти та адаптувати системи баз даних для різних галузей застосування.

ЗК 9. Здатність до ініціативності, відповідальності та навичок до безпечної діяльності відповідно до 
майбутнього профілю роботи, галузевих норм і правил, а також необхідного 
рівня індивідуального та колективного рівня безпеки у надзвичайних ситуаціях.



Лектор - к.т.н., доцент Палієнко О. О.
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Забезпечення дисципліни

Аудиторні заняття

Загальний обсяг лекцій:  28 год

Пожежна безпека та профілактика: обов’язки та  відповідальність керівника підприємства, установ та 

Ризики пов’язані із пожежами. Пожежна безпека будівель та споруд

Забезпечення відповідності робочого місця нормативним вимогам та його комплексна оцінка

Виробнича безпека працюючих. Електробезпека: правила та відповідальність

Чинники виробничого середовища, їх вплив на працюючих, нормування та нормалізація

Оцінка ризику виробничих травм. Профілактика виробничого травматизму

Ризик-орієнтовне управління професійною безпекою. Стратегія діяльності керівника підприємства

4. К.Н. Ткачук К. Н., М. О. Халімовський М. О., В. В. Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2011. 

– 448 с.

3. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. - К.: Каравела, 2012. — 384 с.

2. Запорожець О. І., Халмурадов Б. Д., Применко В. І. та ін. Безпека життєдіяльності. – К., Центр учбової 
літератури, 2013. – 448 с.

Основні джерела

Світовий досвід та міжнародне співробітництво у сфері безпеки праці. Директиви ЄС і конвенції МОП, 

Державний нагляд і громадський контроль за безпекою праці в Україні

Нормативно-правове та організаційне забезпечення безпеки життя працівників

Основи рятування і збереження життя людини у невідкладному стані (домедичнадопомога)

Організаційні заходи зі збереження життя персоналу і споживачів та їх рятування

Ризики під час надзвичайних ситуацій

Оцінка небезпек. Ризики

Тема лекції

1. Желібо Є. П., Заверуха Н. М., Зацарний В. В. Безпека життєдіяльності. - К. : Каравела, 2012. – 344 с.



Викладач - к.т.н., доцент Палієнко О. О.

№ Тема практичного заняття Бали

1 Оцінка ризиків на робочому місці. Статистичний метод оцінки ризиків. 4

2 Оцінка ризику ураження хімічними речовинами (іонізуючим випромінюванням) 4

3 Надання першої домедичної допомоги при нещасних випадках. 4

4 Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. 4

5 Визначення потреби у адміністративних і побутових приміщеннях на підприємстві. 4

6
Дослідження освітленості робочих місць. Визначення необхідної кількості джерел штучного 
освітлення. 4

7 Порядок розслідування нещасних випадків та професійних захворювань. 4

8 Оцінка стану мікроклімату виробничого приміщення. 4

9 Електробезпека на підприємстві. 4

10 Аналітична оцінка умов праці на робочих місцях. Атестація робочих місць за умовами праці 4

11 Забезпечення евакуації людей і матеріальних цінностей з підприємства 5

12 Визначення необхідної кількості первинних засобів пожежогасіння 4
Модульнй контроль 51

Загальний обсяг практичних занять 28 год 100



Політика дисципліни

Відвідування 
занять

Відпрацювання 

пропущених занять

Допуск до екзамену

Підсумкова 
модульна оцінка

Екзаменаційна 

оцінка

Підсумкова оцінка з 
дисципліни

Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих студентом за виконання практичних 

завдань, тестів та індивідуальних завдань. Максимальна модульна оцінка становить 100 балів.
Студент, який отримав підсумкову модульну оцінку менше за 20 балів, при будь-якій екзаменаційній оцінці 
не може отримати задовільну підсумкову оцінку з дисципліни і буде ліквідовувати академічну заборгованість 
під час додаткової сесії.

Максимальна екзаменаційна оцінка становить 100 балів

Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється як середнє арифметичне підсумкової модульної та 
екзаменаційної оцінки.

Відвідування лекційних та практичних занять з дисципліни є обов'язковим для всіх студентів

Студент, який пропустив практичне заняття, самостійно вивчає матеріал за наведенами в силабусі 
джерелами, виконує завдання і здає його  викладачу. За умови неповажної причини пропуску заняття, оцінка 

за практичне завдання буде знижена. 

Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу всі студенти допускаються до іспиту


