
 

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ З ОСНОВАМИ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ 





ВСТУП 

 

Робоча програма дисципліни  «Безпека життєдіяльності з основами біоетики та біобезпеки» 

складена відповідно до освітньої програми «Фармація, промислова фармація» другого 

(магістерського)  рівня вищої освіти. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 22 Охорона здоров’я 

Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 

Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Обов’язкова 

Кількість кредитів ECTS 3 

Загальна кількість годин 90 

Форма підсумкового контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 2 2 

Кількість аудиторних годин:   

лекції 24 6 

практичні заняття 16 4 

Самостійна робота, год. 50 80 

Кількість тижневих аудиторних 

годин для денної форми навчання 
2,5 

 

- 

Індивідуальні науково-дослідні 

завдання 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

відповідно до 

рекомендованого  списку 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Мета вивчення дисципліни полягає у набутті здобувачами вищої освіти компетенцій, 

знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням 

ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні 

ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, формування у 

студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. Також ознайомлення спеціалістів у 

сфері охорони здоров’я з основними положеннями та принципами біоетики та біоетичної 

експертизи відповідно до сучасних міжнародних вимог та конвенцій у галузі медичного права та 

біоетики. 

 

Завдання вивчення дисципліни передбачає: 

- опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з 

обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та 

захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування мотивації щодо 

посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки 

функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-

обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику; 

- навчити активно використовувати категоріальний апарат курсу біоетики та біобезпеки; 



- розвити здатності до аналізу біоетичних та етико-правових проблем використання 

біомедичних технологій та навики застосовування відповідних норм та принципів для їх 

розв’язання; 

- ознайомити із принципами проведення біоетичної експертизи наукових проектів; 

- розвити вміння відповідного використання міжнародних та вітчизняних нормативних 

документів, законодавчих актів з питань біоетики для аналізу та вирішення етико-правових 

проблем, що виникають у практичній діяльності спеціаліста у сфері охорони здоров’я; 

- навчити застосовувати принципи біоетики при проведенні клінічних та будь-яких наукових 

досліджень; 

- закласти передумови здійснення професійної діяльності відповідно до цінностей та 

принципів біоетики. 

 

Набуття компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК):  

ЗК 1 Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо. 

ЗК 3 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 7 Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 

ЗК 8 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність 

спілкуватися іноземною мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує 

ефективну професійну діяльність. 

ЗК 9 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

спеціальні (фахові) компетентності:  

СК 5 Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування населенням 

лікарських засобів згідно даних щодо їх клініко-фармацевтичних характеристики, а 

також з урахуванням суб’єктивних ознак та об’єктивних клінічних, лабораторних та 

інструментальних критеріїв обстеження хворого. 

 

Результати навчання (РН):  

РН 3 Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

РН 4 Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки безпеки при 

здійснення професійної діяльності. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія 

небезпек. Ризик як кількісна оцінка небезпек. 

Зміст теми. Модель життєдіяльності людини. Головні визначення – безпека, загроза, 

небезпека, надзвичайна ситуація, ризик. Безпека людини, суспільства, національна безпека. 

Культура безпеки як елемент загальної культури, що реалізує захисну функцію людства. Аксіоми 

безпеки життєдіяльності. Методологічні основи безпеки життєдіяльності. Системний підхід у 

безпеці життєдіяльності. Таксономія, ідентифікація та квантифікація небезпек. Види небезпек: 

мікро- та макро-біологічна, вибухопожежна, гідродинамічна, пожежна, радіаційна, фізична, 

хімічна, екологічна. Критерії переходу небезпечної події у НС, одиниці виміру показників 

класифікаційної ознаки НС та їхні порогові значення у природному середовищі, виробничій, 

транспортній та інших сферах життєдіяльності. Класифікація НС за причинами походження, 

територіального поширення і обсягів заподіяних або очікуваних збитків. 

Професійна складова  



Ідентифікація та оцінювання рівня небезпеки за допомогою імовірнісних структурно-

логічних моделей, застосованих у відповідній галузі господарювання. Обґрунтування категорії ОГ 

за рівнем загрози техногенного, природного і терористичного характеру та ступенем їхньої 

захищеності. Визначення потенційно-небезпечних об’єктів і територій. Об’єкти підвищеної 

небезпеки та класи їхньої небезпечності.  

 

Тема 2. Природні загрози та характер їхніх проявів і дії на людей, тварин, рослин, 

об’єкти економіки. 

Зміст теми. Характеристика небезпечних геологічних процесів і явищ: землетрус, карст, 

осідання ґрунтів над гірничими виробками, зсув, обвал, ерозія ґрунту. Вражаючі фактори, що 

ними формуються, характер їхніх проявів та дії на людей, тварин, рослин, об’єкти економіки та 

навколишнє середовище.  

Негативний вплив на життєдіяльність людей та функціонування об’єктів економіки в умовах 

проявів вражаючих факторів небезпечних метеорологічних явищ: сильного вітру, урагану, смерчу, 

шквалу, зливи, сильної спеки, морозу, снігопаду, граду, ожеледі. 

Небезпечні гідрологічні процеси і явища: підтоплення, затоплення повеневими або 

паводковими водами, талими водами та в поєднанні з підняттям ґрунтових вод, підтоплення 

внаслідок затору льоду, вітрові нагони. Вражаючі фактори, що ними формуються, характер їхніх 

проявів та наслідки. 

Пожежі у природних екосистемах (ландшафтна, лісова, степова, торф’яна пожежа). 

Вражаючи фактори природних пожеж, характер їхніх проявів та наслідки. 

Біологічні небезпеки. Вражаючі фактори біологічної дії. Характеристика небезпечних 

патогенних мікроорганізмів: найпростіші, гриби, віруси, рикетсії, бактерії. Пандемії, епідемії, 

масові отруєння людей. Загальна характеристика особливо небезпечних хвороб (холера, сибірка, 

чума та ін.). Інфекційні захворювання тварин і рослин. 

Професійна складова  

Регіональний комплекс природних загроз. Методи виявлення їхніх вражаючих факторів, 

номенклатура та одиниці виміру. Комплекс заходів з запобігання природних НС та організації дій 

щодо усунення їхніх негативних наслідків. 

 

 Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. 

Зміст теми. Техногенні небезпеки та їх вражаючі фактори за генезисом і механізмом 

впливу. Класифікація, номенклатура і одиниці виміру вражаючих факторів фізичної та хімічної дії 

джерел техногенних небезпек.  

Промислові аварії, катастрофи та їхні наслідки. Рівні виробничих аварій в залежності від 

їхнього масштабу. Втрати міцності, деформації, провали і руйнування будівель та споруд. 

Пошкодження енергосистем, інженерних і технологічних мереж.  

Небезпечні події на транспорті та аварії на транспортних комунікаціях. Вимоги до 

транспортування небезпечних речовин. Маркування небезпечних вантажів з небезпечними 

речовинами. 

Гідродинамічні об’єкти і їхнє призначення. Причини виникнення гідродинамічних небезпек 

(аварій). Хвиля прориву та її вражаючі фактори. Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів 

гідродинамічної небезпеки. 

Загальні поняття про основи теорії розвитку та припинення горіння. Етапи розвитку 

пожежі. Зони горіння, теплового впливу, задимлення, токсичності. Небезпечні для людини 

фактори пожежі. Вибух. Фактори техногенних вибухів, що призводять до ураження людей, 

руйнування будівель, споруд, технічного устаткування і забруднення навколишнього середовища. 

Класифікація об’єктів за їхньою пожежо вибухонебезпекою. Показники пожежо вибухонебезпеки 



речовин і матеріалів. Законодавча база в галузі пожежної безпеки. Основи забезпечення пожежної 

безпеки підприємств, установ, організацій, Відповідальність за порушення (невиконання) вимог 

пожежної безпеки. 

Джерела радіації та одиниці її вимірювання. Класифікація радіаційних аварій за характером 

дії і масштабами. Фази аварій та фактори радіаційного впливу на людину. Механізм дії іонізуючих 

випромінювань на тканини організму. Ознаки радіаційного ураження. Гостре опромінення. 

Хронічне опромінення. Нормування радіаційної безпеки. Рівні втручання у разі радіаційної аварії. 

Вимоги до розвитку і розміщення об’єктів атомної енергетики. Чорнобильська катастрофа: події, 

факти, цифри. Категорії зон радіоактивно забруднених територій внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Режими захисту населення Захист приміщень від проникнення радіоактивних речовин. 

Класифікація небезпечних хімічних речовин за ступенем токсичності, здатності до горіння, 

впливом на організм людини. Характеристика класів небезпеки згідно із ступенем їхньої дії на 

організм людини. Особливості забруднення місцевості, води, продовольства у разі виникнення 

аварій з викидом небезпечних хімічних речовин. Класифікація суб’єктів господарювання і 

адміністративно-територіальних одиниць за хімічною небезпекою. Типологія аварій на хімічно-

небезпечних об’єктах та вимоги до їхнього розміщення і розвитку. Захист приміщень від 

проникнення токсичних аерозолів. Організація дозиметричного й хімічного контролю. 

Професійна складова 

Головні вимоги Правил техногенної безпеки галузей господарювання, підприємств, установ 

та організацій в залежності від профільного напряму ВНЗ.. Загальні вимоги до безпечності 

технологічного обладнання, виробничих процесів, будівель і споруд. Особливості структури 

виробництва. Внутрішні фактори, що впливають на безпечність діяльності об’єкту 

господарювання. Комплекс робіт на об’єкті з попередження НС, локалізації та ліквідації їхніх 

наслідків за відомими алгоритмами, технологіями з урахуванням чинних галузевих норм і правил. 

 

 Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та характеристики. Соціальні та 

психологічні фактори ризику. Поведінкові реакції населення у НС.  

Зміст теми. Глобальні проблеми людства: глобальна біосферна криза, екологічна криза, 

ресурсна криза, мирне співіснування, припинення гонки озброєння та відвернення ядерної війни, 

охорона навколишнього природного середовища, паливно-енергетична, сировинна, продовольча, 

демографічна, інформаційна, ліквідація небезпечних хвороб. Соціально-політичні конфлікти з 

використанням звичайної зброї та засобів масового ураження. Види тероризму, його первинні, 

вторинні та каскадні вражаючі фактори; збройні напади, захоплення й утримання об’єктів 

державного значення; встановлення вибухового пристрою у багатолюдному місці, установі 

(організації, підприємстві), викрадання зброї та небезпечних речовин з об’єктів їхнього зберігання, 

використання, переробляння або під час транспортування. Класифікація об’єктів щодо 

забезпечення захисту від терористичних дій. Аналіз аварійних ситуацій під час технологічного 

тероризму. Антитерористичні критерії оцінки уразливості та підвищення стійкості роботи об’єктів 

підвищеної небезпеки. Сучасні інформаційні технології та безпека життєдіяльності людини. 

Особливості впливу інформаційного чинника на здоров’я людини та безпеку суспільства. 

Соціальні фактори, що впливають на життя та здоров’я людини. Корупція і криміналізація 

суспільства. Маніпуляція свідомістю. Розрив у рівні забезпечення життя між різними прошарками 

населення. Шкідливі звички, соціальні хвороби та їхня профілактика. Алкоголізм та наркоманія. 

Зростання злочинності як фактор небезпеки. Види злочинних посягань на людину. Поняття та 

різновиди натовпу. Поводження людини в натовпі. Фактори, що стійко або тимчасово підвищують 

індивідуальну імовірність наразитись на небезпеку. 

Психологічна надійність людини та її роль у забезпеченні безпеки. Захисні властивості 

людського організму. Види поведінки людини та її психічна діяльність: психічні процеси, стани, 

властивості. Поняття про психоемоційні напруження (стрес). Види напруження. Психотипи за 

реакцією людей на небезпеку. Частота змін стресових станів у людей, що знаходяться в районі НС. 



Професійна складова 

Психосоціальні наслідки впливу негативних факторів небезпек НС. Психологічна та 

медична реабілітація постраждалого населення. Професії підвищеного ризику. 

Психофізіологічний вплив оточення на людину. Основи підвищення психофізіологічної стійкості 

кадрів до професійних небезпек. 

 

 Тема 5. Застосування ризик орієнтованого підходу для побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей виникнення та розвитку НС. 

 

Зміст теми. Загальний аналіз ризику і проблем безпеки складних систем, які охоплюють 

людину (керівник, оператор, персонал, населення), об’єкти техносфери та природне середовище. 

Індивідуальний та груповий ризик. Концепція прийнятного ризику. Розподіл підприємств. установ 

та організацій за ступенем ризику їхньої господарської діяльності щодо забезпечення безпеки та 

захисту населення і територій від НС. Управління безпекою через порівняння витрат та отриманих 

вигод від зниження ризику. 

Головні етапи кількісного аналізу та оцінки ризику. Методичні підходи до визначення 

ризику. Статистичний метод. Метод аналогій. Експертні методи оцінювання ризиків. Застосування 

у розрахунках ризику імовірнісних структурно-логічних моделей. Визначення базисних подій. 

Ідентифікація ризику. Розробка ризик-стратегії з метою зниження вірогідності реалізації ризику і 

мінімізації можливих негативних наслідків. Вибір методів (відмова від ризиків, зниження, 

передача і ухвалення) та інструментів управління виявленим ризиком.  

Професійна складова  
Визначення наявних проблем з безпеки і захисту ОГ у НС, рівня їхнього ризику. Галузеві 

вимоги і норми щодо забезпечення сталого функціонування ОГ та контролю за станом його 

основних фондів. 

 Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна 

структура захисту населення та АТО у НС. 

Зміст теми. Правові норми, що регламентують організаційну структуру органів управління 

безпекою та захистом у НС, процеси її функціонування і розвитку, регламентацію режимів 

запобігання і ліквідації НС. Структурно-функціональна схема державного управління безпекою та 

захистом у НС в Україні з урахуванням правового статусу і повноважень органів влади. Органи 

управління, сили і ресурси з попередження та реагування на НС на державному рівні. Загальні 

норми законодавства, підзаконних актів, стандарти і технічні умови, технічні і адміністративні 

регламенти, що регламентують принципи і механізми регулювання безпеки, зниження ризиків і 

пом’якшення наслідків НС. Превентивні та ситуаційні норми: експертиза, ліцензування, 

сертифікація, аудит; підвищення технологічної безпеки виробничих процесів та експлуатаційної 

надійності об’єктів, підготовка об’єктів економіки і систем життєзабезпечення до роботи в умовах 

НС. Компенсаційні та регламентні норми: пільги, резервування джерел постачання, матеріально-

технічних і фінансових ресурсів, страхування, спеціальні виплати, норми цивільної, 

адміністративної відповідальності та процедури їхнього застосування. 

Зонування території за можливою дією вражаючих факторів НС. Основні показники рівнів 

небезпеки регіону, де знаходиться ВНЗ, які внесено у Паспорт ризику виникнення надзвичайних 

ситуацій області. Загальні засади моніторингу НС та порядок його здійснення. Застосування 

захисних бар’єрів та видів цивільного захисту: фізичного, постійно діючого функціонального, 

природного, комбінованого. 

Загальні функції управління пов’язанні з прогнозуванням, плануванням, регулюванням, 

координацією і контролем. Управлінське рішення, його сутність, правове, організаційне, 

інформаційне та документальне забезпечення. Загальна технологія та моделі прийняття 

управлінських рішень. Інформаційна підтримка та процедурне забезпечення прийняття й 



реалізації рішень пов’язаних з усуненням загрози виникнення НС або реагуванням на НС та 

організації ліквідування її наслідків. 

Головні положення про навчання персоналу підприємств, установ і організацій діям та 

способам захисту в разі виникнення НС та аварій. Система інструктажів. Програми підготовки 

населення до дій у НС. Спеціальні об’єктові навчання і тренування. Функціональне навчання 

керівних працівників і фахівців, які організують та здійснюють заходи у сфері цивільного захисту. 

Критерії та показники оцінки ефективності функціонування системи безпеки та захисту в 

НС об’єкту господарювання. 

Професійна складова 

Система управління безпекою та захистом у НС в галузі, як складова державної системи, її 

місце і значення в системі управління функціонуванням галузі. Організаційна побудова системи 

управління безпекою та захистом у НС на підприємстві, в установі та організації. Завдання і 

повноваження спеціально створених координуючих і постійних органів управління безпекою і 

захистом у НС.  

Фінансування заходів з ліквідації наслідків НС, відшкодування збитків постраждалим. 

Страховий механізм відшкодування збитків від НС. Порядок надання фінансової допомоги та 

схема опрацювання звернень щодо виділення коштів з резервного фонду державного бюджету. 

Використання матеріальних ресурсів з державного, оперативного, регіонального та місцевого 

резерву. Порядок підготовки матеріалів, на підставі яких надається експертний висновок щодо 

рівня НС. 

 

 Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС. 

Зміст теми.  
Порядок надання населенню інформації про наявність загрози або виникнення НС, правил 

поведінки та способів дій в цих умовах.  

Сутність і особливості оперативного управління за умов виникнення НС. Міські, заміські, 

запасні та пересувні пункти управління в НС. Спеціально уповноважений керівник та штаб з 

ліквідації НС. Сили і засоби постійної готовності. 

Мета і загальна характеристика рятувальних та інших невідкладних робіт. Техніка, що 

застосовується при ліквідації наслідків НС. Розрахунок сил та їх ешелоноване угрупування. 

Склад та завдання угрупування сил першого, другого ешелонів та резерву. Організація взаємодії 

сил при проведенні аварійно-рятувальних робіт та основних видів забезпечення у зоні НС. 

Здійснення карантинних та інших санітарно-протиепідемічних заходів. Технічні засоби і 

способи проведення дезактивації, дегазації та дезінфекції території, техніки, транспорту, будівель, 

приміщень, одягу, взуття і засобів захисту, продовольства, води, продовольчої сировини і фуражу. 

Дезактивуючи, дегазуючи та дезінфікуючи розчини. 

 

Професійна складова 

Спеціальні відомчі та позаштатні формування, які залучаються (у межах їхніх тактико-

технічних можливостей) до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Визначення 

порядку їхнього приведення до готовності та організації управління діями у процесі виконання 

завдань. 

Основні засоби, тактика дій і способи виконання робіт у зоні НС в залежності від 

профільного напряму ВНЗ. Матеріально-технічне, медичне та інші види забезпечення при 

проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах галузі. Організація 

життєзабезпечення населення у НС та надання гуманітарної допомоги потерпілим. 

 

Тема 8: Біоетика як сучасна медична етика. Історія виникнення, соціокультурні, 

філософські, наукові та природознавчі засади біоетики. Зміст та основні поняття біоетики та 

нооетики. 



Актуальність проблематики біоетики у ХХ-ХХІ ст. І 1. 10 хв. Глобальна біоетика як підґрунтя 

світогляду сучасної людини. Медична та екологічна біоетики Глобальна біоетика В.Р. Поттера. 

Історія виникнення. Основні поняття та зміст. Екологічна біоетика. Спільносвіт К. Маєра-Абіха та 

його роль в формуванні духовності людини Новий напрямок біоетики – нооетика. Поняття 

нооетики, її філософські засади та мета. Ноосфера В.І. Вернадського та нооетика Новітні 

технології та загроза маніпуляції свідомістю. Засоби подолання маніпуляції з боку інших. 

Маніпуляції у відносинах лікар-пацієнт 

 

Тема 9: Етико-правові аспекти початку та закінчення життя людини. 

Біомедична спілка – біоетика як галузь медицини. Визначення предмета, задачі, принципи та 

історія розвитку. 

Біомедичні основи практичної діяльності лікаря. Вартість життя та здоров’я людини. Гідність та 

недоторканість людського життя. Принципи правдивості, інформованої згоди, конфіденційності 

лікарської таємниці. Національні та міжнародні документи з питань біоетики та прав людини. 

 

Тема 10: Цінності та принципи європейської біоетики. Впровадження принципів 

біоетики в медичну практику в Україні. Етичний кодекс українського фармацевта. 

Організація охорони здоров’я і практика біомедичної етики.  Біоетичні та правові проблеми 

співіснування “традиційної” та “нетрадиційної” медицини.  Моделі стосунків між лікарем і 

пацієнтом.   Біоетичні проблеми взаємодії медицини з фармацією. Роль сім’ї в прийнятті медичних 

рішень. Система фармакологічного нагляду в Україні. Медико-етична і правова оцінка лікарської 

помилки та ятрогенії в клінічній практиці. 

 

Тема 11: Особливості застосування біоетичних принципів та правил в різних галузях 

фармацевтичної практики. 

Біоетичні та соціальні проблеми медичної генетики, генної інженерії і генної терапії, генетичних 

технологій модифікацій природи людини та тварин. Правові проблеми медичної генетики, генної 

інженерії і генної терапії, генетичних технологій модифікацій природи людини та тварин. 

Біобезпека медичної генетики, генної інженерії і генної терапії, генетичних технологій 

модифікацій природи людини та тварин. Медико-етичні проблеми клонування людини та тварин.  

Нові репродуктивні технології. Методи штучного запліднення та їх морально-етична оцінка. 

Контрацепція. Її способи та види контрацептивів. Природні методи планування сім’ї. 

Моральна оцінка контрацепції та природних методів планування сім’ї. 

Види стерилізації та її моральна оцінка. 

Міжнародна федерація планування сім’ї, її мета та завдання. 

Визначення, види аборту та їх біоетична оцінка. 

Правовий статус абортів. 

Ліберальний, консервативний та помірний підхід до проблеми аборту. 

Морально-етична оцінка різноманітних методів переривання вагітності.  

Наслідки аборту для жіночого організму. 

Положення Декларації Всесвітньої Медичної Асоціації про медичні аборти. 

Біобезпека пренатальної діагностики. Етичні принципи пренатальної генетичної служби. 

Біоетичні проблеми неонатології і педіатричної практики. 

 

Тема 12: Інформована згода (історія виникнення, форми, законодавча база). 

Нормативна база. Загальні положення. Хто надає згоду на медичну допомогу (загальне правило). 

Інформована згода при проведенні профілактичних щеплень. Інформована згода при тестуванні на 

ВІЛ. Інформована згода щодо процедури штучного переривання небажаної вагітності. 

Інформована згода при наданні психіатричної допомоги. Психіатричний огляд, амбулаторна 

психіатрична допомога. Госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8#.D0.9D.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.82.D0.B8.D0.B2.D0.BD.D0.B0_.D0.B1.D0.B0.D0.B7.D0.B0
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8#.D0.97.D0.B0.D0.B3.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.96_.D0.BF.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.8F
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8#.D0.A5.D1.82.D0.BE_.D0.BD.D0.B0.D0.B4.D0.B0.D1.94_.D0.B7.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D1.83_.D0.BD.D0.B0_.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.87.D0.BD.D1.83_.D0.B4.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D0.B3.D1.83_.28.D0.B7.D0.B0.D0.B3.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D0.BB.D0.BE.29:
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8#.D0.86.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B0_.D0.B7.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D1.96_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.84.D1.96.D0.BB.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.B8.D1.85_.D1.89.D0.B5.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D1.8C
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8#.D0.86.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B0_.D0.B7.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D1.82.D0.B5.D1.81.D1.82.D1.83.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.96_.D0.BD.D0.B0_.D0.92.D0.86.D0.9B
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8#.D0.86.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B0_.D0.B7.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D1.82.D0.B5.D1.81.D1.82.D1.83.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.96_.D0.BD.D0.B0_.D0.92.D0.86.D0.9B
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8#.D0.86.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B0_.D0.B7.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0_.D1.89.D0.BE.D0.B4.D0.BE_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.86.D0.B5.D0.B4.D1.83.D1.80.D0.B8_.D1.88.D1.82.D1.83.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8F_.D0.BD.D0.B5.D0.B1.D0.B0.D0.B6.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D1.97_.D0.B2.D0.B0.D0.B3.D1.96.D1.82.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.96
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8#.D0.86.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B0_.D0.B7.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BD.D0.B0.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.96_.D0.BF.D1.81.D0.B8.D1.85.D1.96.D0.B0.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.BE.D1.97_.D0.B4.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D0.B3.D0.B8
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8#.D0.9F.D1.81.D0.B8.D1.85.D1.96.D0.B0.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.BE.D0.B3.D0.BB.D1.8F.D0.B4.2C_.D0.B0.D0.BC.D0.B1.D1.83.D0.BB.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BD.D0.B0_.D0.BF.D1.81.D0.B8.D1.85.D1.96.D0.B0.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.B0_.D0.B4.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D0.B3.D0.B0
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8#.D0.9F.D1.81.D0.B8.D1.85.D1.96.D0.B0.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.BE.D0.B3.D0.BB.D1.8F.D0.B4.2C_.D0.B0.D0.BC.D0.B1.D1.83.D0.BB.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BD.D0.B0_.D0.BF.D1.81.D0.B8.D1.85.D1.96.D0.B0.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.B0_.D0.B4.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D0.B3.D0.B0
https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83_%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8#.D0.93.D0.BE.D1.81.D0.BF.D1.96.D1.82.D0.B0.D0.BB.D1.96.D0.B7.D0.B0.D1.86.D1.96.D1.8F_.D0.B4.D0.BE_.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D1.83_.D0.B7_.D0.BD.D0.B0.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.8F_.D0.BF.D1.81.D0.B8.D1.85.D1.96.D0.B0.D1.82.D1.80.D0.B8.D1.87.D0.BD.D0.BE.D1.97_.D0.B4.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D0.B3.D0.B8


4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

  

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л пр с.р. л пр с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Категорійно-понятійний 

апарат з безпеки 

життєдіяльності, таксономія 

небезпек. Ризик, як кількісна 

оцінка небезпек.  

7 2 1 4 7 1 0 6 

Тема 2. Природні загрози, 

характер їхніх проявів та дії на 

людей, тварин, рослин, об’єкти 

економіки. 

8 2 2 4 8 0 1 7 

Тема 3. Техногенні небезпеки та 

їхні наслідки. Типологія аварій 

на потенційно-небезпечних 

об’єктах. 

3.3.1. Пожежна безпека 

3.3.2. Радіаційна безпека.  

3.3.3. Хімічна безпека.  

7 2 1 4 8 1 0 7 

Тема 4. Соціально-політичні 

небезпеки, їхні види та 

особливості. Соціальні та 

психологічні чинники ризику. 

Поведінкові реакції населення у 

НС. 

8 2 2 4 8 1 0 7 

Тема 5. Застосування ризик-

орієнтованого підходу для 

побудови імовірнісних 

структурно-логічних моделей 

виникнення та розвитку НС. 

7 2 1 4 8 0 1 7 

Тема 6. Менеджмент безпеки, 

правове забезпечення та 

організаційно-функціональна 

структура захисту населення та 

АТО у НС. 

8 2 2 4 7 1 0 6 

Тема 7. Управління силами та 

засобами ОГ під час НС.  
7 2 1 4 7 0 0 7 

Тема 8. Біоетика як сучасна 

медична етика. Історія 

виникнення, соціокультурні, 

філософські, наукові та 

природознавчі засади біоетики. 

Зміст та основні поняття 

біоетики та нооетики. 

7 2 1 4 8 1 0 6 

Тема 9. Етико-правові аспекти 

початку та закінчення життя 

людини. 

7 2 1 4 7 0 0 7 

Тема 10. Цінності та принципи 8 2 1 5 7 1 0 6 



європейської біоетики. 

Впровадження принципів 

біоетики в медичну практику в 

Україні. Етичний кодекс 

українського фармацевта. 

Тема 11. Особливості 

застосування біоетичних 

принципів та правил в різних 

галузях фармацевтичної 

практики. 

8 2 2 4 8 0 1 7 

Тема 12. Інформована згода 

(історія виникнення, форми, 

законодавча база). 

8 2 1 5 8 0 1 7 

Усього годин 90 24 16 50 90 6 4 80 

 

  

5.ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1.  Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки 

життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна 

оцінка небезпек.  

1 0 

2.  Тема 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на 

людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. 
2 1 

3.  Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій 

на потенційно-небезпечних об’єктах. 

3.3.1. Пожежна безпека 

3.3.2. Радіаційна безпека.  

3.3.3. Хімічна безпека.  

1 0 

4.  Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 

особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. 

Поведінкові реакції населення у НС. 

2 0 

5.  Тема 5. Застосування ризик-орієнтованого підходу для 

побудови імовірнісних структурно-логічних моделей 

виникнення та розвитку НС. 

1 1 

6.  Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та 

організаційно-функціональна структура захисту населення та 

АТО у НС. 

2 0 

7.  Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС.  1 0 

8.  Тема 8: Біоетика як сучасна медична етика. Історія виникнення, 

соціокультурні, філософські, наукові та природознавчі засади 

біоетики. Зміст та основні поняття біоетики та нооетики. 

1 0 

9.  Тема 9: Етико-правові аспекти початку та закінчення життя 

людини. 
1 0 

10.  Тема 10: Цінності та принципи європейської біоетики. 

Впровадження принципів біоетики в медичну практику в 

Україні. Етичний кодекс українського фармацевта. 

1 0 

11.  Тема 11: Особливості застосування біоетичних принципів та 

правил в різних галузях фармацевтичної практики. 
2 1 

12.  Тема 12: Інформована згода (історія виникнення, форми, 

законодавча база). 
1 1 



 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Категорійно-понятійний апарат з безпеки 

життєдіяльності, таксономія небезпек. Ризик, як кількісна 

оцінка небезпек.  

4 6 

2 Тема 2. Природні загрози, характер їхніх проявів та дії на 

людей, тварин, рослин, об’єкти економіки. 
4 7 

3 Тема 3. Техногенні небезпеки та їхні наслідки. Типологія аварій 

на потенційно-небезпечних об’єктах. 

3.3.1. Пожежна безпека 

3.3.2. Радіаційна безпека.  

3.3.3. Хімічна безпека.  

4 7 

   4 Тема 4. Соціально-політичні небезпеки, їхні види та 

особливості. Соціальні та психологічні чинники ризику. 

Поведінкові реакції населення у НС. 

4 7 

5 Тема 5. Застосування ризик-орієнтованого підходу для 

побудови імовірнісних структурно-логічних моделей 

виникнення та розвитку НС. 

4 7 

6 Тема 6. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та 

організаційно-функціональна структура захисту населення та 

АТО у НС. 

4 6 

7 Тема 7. Управління силами та засобами ОГ під час НС.  4 7 

8 Тема 8. Біоетика як сучасна медична етика. Історія виникнення, 

соціокультурні, філософські, наукові та природознавчі засади 

біоетики. Зміст та основні поняття біоетики та нооетики. 

4 6 

9 Тема 9. Етико-правові аспекти початку та закінчення життя 

людини. 
4 7 

10 Тема 10. Цінності та принципи європейської біоетики. 

Впровадження принципів біоетики в медичну практику в 

Україні. Етичний кодекс українського фармацевта. 

5 6 

11 Тема 11. Особливості застосування біоетичних принципів та 

правил в різних галузях фармацевтичної практики. 
4 7 

12 Тема 12. Інформована згода (історія виникнення, форми, 

законодавча база). 
5 7 

 

 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Сучасна дидактика виділяє наступні методи контролю: методи усного контролю, методи 

письмового контролю, методи практичного контролю, дидактичні тести, спостереження. 

Відповідно до вимог регламенту навчального процесу для успішного засвоєння знань 

здобувачами вищої освіти та об’єктивного їх оцінювання здійснюється: 

 систематичний поточний контроль знань здійснюється під час практичних занять у формі 

вибіркового усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою 

заняття, доповнень до доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 

 модульний контроль організовано у формі стандартизованого опитування за теоретичними 

питаннями, написання студентами поточних письмових тестових завдань, практичних 

завдань за змістовними модулями; 



 оцінювання рівня виконання індивідуальної роботи проводиться на основі перевірки змісту 

роботи та її захисту у формі реферату та презентацій; 

індивідуальне завдання перевіряється на відповідність оформлення згідно з вимогами, а 

також на повноту, ґрунтовність матеріалу, наявність цікавих фактів та прикладів, висновків. 

 Відповідно до умов кредитно-трансферна системи організації навчального процесу 

передбачається оцінювання успішності студентів з дисципліни в балах. 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Контроль здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські заняття, самостійну 

роботу здобувачів вищої освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань 

програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінка успішності знань студентів здійснюється в 

двох формах: поточний контроль (письмові роботи – реферати, контрольні) і підсумковий 

контроль (іспит). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою 

Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 

отримує максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 

балів, за підсумковий – 40. Студент, який за результатами поточного контролю набрав 

менше 30 балів, не допускається до іспиту(підсумкового контролю).  

 

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що 

використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 

шкал: 

 

Шкала оцінок результатів контролю знань студентів 

Визначення назви за 

державною 

шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 

ECTS 

За 100 

бальною 

шкалою 

ECTS 

оцінка 

ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
90 – 100 A 

ДОБРЕ 

Дуже добре – вище середнього рівня з 

кількома помилками 
82 – 89 B 

Добре – в загальному правильна робота з 

певною кількістю грубих помилок 
75 - 81 С 

ЗАДОВІЛЬНО 

Задовільно – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії  
60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 

перед тим як отримати екзамен (без 

повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 

подальша робота (повторне вивчення 

модуля) 

0 – 34 F 

 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

(розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 

                                                       

До підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю 

відвідали всі аудиторні навчальні заняття з дисципліни, передбачені робочою навчальною 

програмою, виконали всі види навчальних завдань та при вивченні модуля набрали за поточну 

навчальну діяльність кількість балів, не меншу за мінімальну. Здобувачу вищої освіти, який не 



відвідав частину аудиторних навчальних занять чи не виконав частину навчальних завдань, 

передбачених робочою навчальною програмою з поважної причини, вносяться корективи до 

індивідуального навчального плану і дозволяється відпрацювати академічну заборгованість до 

визначеного терміну. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модулю на 

контрольному занятті і включає контроль теоретичних знань, практичних навичок і вмінь. 

Проводиться шляхом тестового контролю, перевірки засвоєння практичних вмінь і навичок, 

письмової відповіді на контрольні запитання. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється в 3 етапи: 

І етап – тестовий контроль рівня теоретичної підготовки здобувачі вищої освіти. Кожному 

здобувачу вищої освіти пропонуються 30 тестових завдань. Правильно розв’язане тестове 

завдання оцінюється в 0,5 бала; 

ІІ етап  - індивідуальна контрольна письмова робота, яка містить 2 контрольних запитання. 

Правильна відповідь на кожне запитання оцінюється в 5 балів; 

ІІІ етап -  перевірка рівня засвоєння практичних вмінь і навичок. Здобувач вищої освіти 

отримує 3 завдання. Кожне правильно  виконане завдання оцінюється в 5 балів. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач вищої освіти за результатами 

підсумкового модульного контролю – 40. Підсумковий модульний контроль вважається 

зарахованим, якщо здобувач вищої освіти  набрав не менше 25 балів. 

Оцінка за модуль визначається з урахуванням оцінок поточного контролю та підсумкової 

оцінки, яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 

переліків, визначених робочою навчальною програмою. 

Максимальна кількість балів при вивченні кожного модулю -100, в тому числі за поточну 

навчальну діяльність та виконану контрольну роботу – 60 балів, за результатами підсумкового 

модульного контролю – 40 балів. 

Оцінка з навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності з основами біоетики та біобезпеки" 

виставляється лише здобувачам вищої освіти, яким зараховані обидва модулі з дисципліни. 

Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована 

навчальна дисципліна. 

Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з 

дисципліни здобувачам вищої освіти, які мають наукові публікації або зайняли призові місця за 

участь в олімпіаді з дисципліни серед інших навчальних закладів України, доповіді на наукових 

студентських конференціях та інше. 

 

Критерії оцінювання відповідей студентів на семінарських заняттях 

Враховується: 

1. рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. використання додаткової літератури; 

5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 

характер. Студент володіє способами концентрованого викладу матеріалу. 

Демонструє творче застосування знань при переформатуванні запитання.  У 

відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки. 



"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 

викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. 

Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у новій навчальній 

ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий та 

послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має формальний 

характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент використовує лише 

окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді наявні фактичні та 

мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 

2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній послідовності. 

Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі фрагменти, 

називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі висловлювання 

(судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 

Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, 

завдання для самостійної роботи, презентації результатів дослідження, тестові завдання,  

контрольні роботи. 

 

 

Заочна форма навчання 

 

№ 
Вид діяльності 

(завдання) 
Критерії оцінювання 

Максимальна 

кількість балів 

1 Практичні заняття  5 практичних занять, що проводяться з 

оформленням протоколу заняття та тестового 

контролю знань. Максимальна кількість балів 

на семінарі – 10 (5*10) 

50 

2.  Контрольна робота Виконується на платформі Moodle 10 

3. Іспит І етап  - 30 тестів по 0,5 балу за кожну 

правильну відповідь 

ІІ етап - індивідуальна контрольна письмова 

робота, яка містить 2 контрольних запитання. 

Правильна відповідь на кожне запитання 

оцінюється в 5 балів; 

ІІІ етап -  перевірка рівня засвоєння 

практичних вмінь і навичок. Здобувач вищої 

освіти отримує 3 завдання. Кожне правильно  

виконане завдання оцінюється в 5 балів. 

15 

 

 

10 

 

 

 

15 

 Всього  100 

 

Примітка: за умови відсутності іспиту, підсумковий контроль проводиться у формі екзамену і 

складається з  поточного контролю, макимальна сума балів має становити  100 балів. 

 

 



9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

консультативної роботи викладача кафедри у формі: індивідуальних занять, перевірки виконаних 

індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань що винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами вищої освіти 

належить: 

1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 

− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 

2. За засвоєнням практичного матеріалу: 

− консультації індивідуальні та групові. 

3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 

− підготовка доповіді для виступу на семінарі занятті; 

− підготовка тез доповідей для виступу на наукової конференції. 

 Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни «Безпека 

життєдіяльності з основами біоетики та біобезпеки» з метою активізації навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів вищої освіти передбачено застосування активних і інтерактивних методів 

навчання та міні-лекцій, семінарів в активній формі. 
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11.ПОСИЛАННЯ НА  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/. 

2. Верховна Рада України http://www.rada.kiev.ua . 

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/. 

4. Міністерство екології та природних ресурсів України  http://www.menr.gov.ua/. 

5. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи http://www.mns.gov.ua/. 

6. Рада національної безпеки і оборони України http://www.rainbow.gov.ua/. 

7. Постійне представництво України при ООН http://www.uamission.org/. 

8. Північноатлантичний альянс (НАТО) http://www.nato.int/.  

9. Новини про поточні події у світі, в т. ч. про надзвичайні ситуації http://www.100top.ru/news/ 

(російською мовою). 

10. Сайт, присвячений землетрусам та сейсмічному районуванню території  

http://www.scgis.ru/russian/. 

11. Сайт, присвячений надзвичайним ситуаціям природного характеру http://chronicl.chat.ru/. 

12. Офіційний сайт Американського вулканологічного товариства http://vulcan.wr.usgs.gov/ 

(англійською мовою). 

13. Український інститут досліджень навколишнього середовища i ресурсів при Раді 

національної безпеки i оборони України  http://www.erriu.ukrtel.net/index.htm. 

14. http://www.dnop.kiev.ua  - Офіційний сайт Державного комітету України з промислової безпеки, 

охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляду).  

15. http://www.social.org.ua  - Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України. 

16.  http://www.iacis.ru - Официальный сайт Межпарламентской Ассамблеи государств–

участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ). 

17. http://base.safework.ru/iloenc - Энциклопедия по охране и безопасности труда МОТ. 

18. http://base.safework.ru/safework  - Библиотека безопасного труда МОТ.  

19. http://www.nau.ua  - Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України 

(НАУ)». 
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