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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

полягає у набутті студентом 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, а також формування у 

студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку. 

Тривалість 4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні 32 год., самостійна робота 72 год.). 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом. 

Система поточного та 

підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання практичних робіт; доповіді з рефератами та їх обговорення; 

тестування; поточна модульна робота. 

Підсумковий контроль: екзамен. 

Базові знання  
Наявність знань з гуманітарних, природничих, інженерних наук, наук про людину та про 

суспільство в межах базової середньої освіти 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
РН 01. Знати, розуміти і вміти 

використовувати на практиці основні 

положення законодавства, національних і 

міжнародних стандартів, що регламентують 

діяльність суб’єктів готельного та 

ресторанного бізнесу. 

РН 06. Організовувати процес 

ЗК 01. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя. 

ЗК 07. Навики здійснення безпечної діяльності  

http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=1904


Результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

обслуговування споживачів готельних та 

ресторанних послуг на основі використання 

сучасних інформаційних, комунікаційних і 

сервісних технологій та дотримання 

стандартів якості і норм безпеки. 

РН 11. Організовувати роботу в закладах 

готельного і ресторанного господарств 

відповідно до вимог охорони праці та 

протипожежної безпеки.  

РН 15. Зберігати та примножувати 

досягнення і цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у 

загальній системі знань, використовувати 

різні види та форми рухової активності для 

ведення здорового способу життя. 

СК 03. Здатність використовувати на практиці основи 

діючого законодавства в сфері готельного та 

ресторанного бізнесу та відстежувати зміни.  

СК 11. Здатність організовувати роботу в закладах 

готельно-ресторанного господарства відповідно до 

вимог охорони праці, техніки безпеки та 

протипожежної безпеки. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Безпека життєдіяльності та охорона праці в ГРІ 

Тема  1. Вступ. 

Категорійно-понятійний 

апарат з безпеки 

життєдіяльності та 

охорони праці.  

Стан виробничого та 

побутового травматизму в 

Полтаві та області. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи 

Розв’язання кросворду. 

Тема 2. Нормативно-

правові основи безпеки 

людини на виробництві і у 

побуті. Міжнародні 

стандарти безпеки. 

Державне управління 

БЖД та ОП 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; виконання практичної роботи; 

завдання самостійної роботи 

Скласти реєстр основних законодавчих актів, 

що регулюють питання безпеки 

життєдіяльності. 

Тема 3. Види небезпек. 

Природні, техногенні та 

соціально-політичні 

небезпеки 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання практичної роботи; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді на теми: «Класифікація 

небезпек», «Наймаштабніші лиха останніх 

часів». 

Тема 4. Шляхи 

забезпечення безпеки 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання практичної роботи; завдання 

самостійної роботи  

Розв’язання кросворду. 

Тема 5. Методи оцінки 

небезпек. Ризик як 

кількісна оцінка небезпек 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання практичної роботи; завдання 

самостійної роботи 

Підготувати доповіді на тему: «Щоденні 

потенційні небезпеки на шляху до ... 

(вказаного викладачем об’кту)» 

Тема  6. Охорона праці в 

сучасних умовах 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання практичної роботи; завдання 

самостійної роботи  

Підготувати доповіді на теми: «Законодавча 

база охорони праці в Україні»; 

«Відповідальність роботодавців з питань 

охорони праці». 

Тема 7. Організаційні 

основи забезпечення 

охорони праці 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання практичних робіт; завдання 

самостійної роботи  

Опрацювати форми нагляду за станом 

охорони праці. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Тема 8. Організація 

роботи з охорони праці 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання практичних робіт; завдання 

самостійної роботи  

Підготувати доповіді на теми: «методи та 

порядок розслідування нещасного випадку 

на виробництві», «Статистика та аналіз 

травматизму на виробництві». 

Тема 9. Психологічні 

процеси та закони, що 

управляють трудовою 

діяльністю 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання практичних робіт; завдання 

самостійної роботи  

Підготувати доповідь на тему: «Фізіологічні 

та психологічні основи трудового процесу». 

Тема 10. Основи гігієни 

праці 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання практичних робіт; завдання 

самостійної роботи  

Підготувати доповідь на тему: «Методи та 

способи захисту від шкідливих та 

небезпечних факторів виробництва». 

Тема 11. Основи 

виробничої санітарії. 

Медичні огляди 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання практичних робіт; завдання 

самостійної роботи  

Підготувати доповідь на тему: «Атестація 

робочих місць». 

Тема 12. Електробезпека Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання практичних робіт; завдання 

самостійної роботи  

Підготувати доповідь на тему: «Природа 

електричного струму та його фізіологічні 

особливості впливу на організм людини». 

Тема 13. Основи пожежної 

і вибухової безпеки 

виробництва 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання практичних робіт; завдання 

самостійної роботи  

Підготувати доповідь на тему: «Антипірени 

та засоби первинного пожежогасіння». 

Тема 14. Надзвичайні 

ситуації техногенного 

характеру у світі та в 

Україні 

  

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання практичних робіт; завдання 

самостійної роботи; поточна модульна 

робота 

Підготувати доповідь на тему: «Організація 

захисту населення від надзвичайних ситуацій 

техногенного походження». 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

 Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

 Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише 

під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

 Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

https://www.twirpx.com/file/1888701/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/337-2019-%D0%BF/stru


стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

 Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-14): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (10 балів); 

виконання навчальних/практичнинх завдань (10 балів); завдання самостійної роботи (10 балів); 

поточна модульна робота (20 балів) 

60 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


