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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ВИКЛАДАЧА 

Ткачук Олена Геннадіївна,  
кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти, спеціаліст вищої категорії. 

У 1998 році закінчила Національний університет фізичного виховання і 

спорту України в м. Київ за спеціальністю – викладач фізичного виховання, 

тренер з легкої атлетики. Стаж роботи – 22 роки.  Постійно, приймає участь 

у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, 

педагогічних семінарах, вебінарах, тренінгах, має більше 45 опублікованих 

статей, два навчально-методичних посібника для студентів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, співавтор  методичних рекомендацій 

до виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи. 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КУРСУ 

Мета вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці в хореографії» 

полягає у набутті здобувачем 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 здобувачів відповідальності за особисту та колективну 

безпеку. 

Предметом вивчення даної дисципліни є загальні питання безпеки життєдіяльності та охорони праці з 

урахуванням особливостей підготовки здобувачів освіти спеціальності 024 Хореографія. 

Завдання вивчення дисципліни: 

• засвоєння теоретичних основ безпеки життєдіяльності людини з обов’язковим урахуванням 

вимог охорони праці; 

• засвоєння методів оцінювання ризиків від небезпек; 

• вивчення моделей поведінки в ситуаціях, що загрожують життю і здоров’ю людини; 

• формування навичок надання першої медичної допомоги і забезпечення безпеки людини; 

• вивчення правил і положень забезпечення безпеки життєдіяльності людини з обов’язковим 

урахуванням вимог охорони праці. 
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ОПИС КУРСУ 

 

Денна форма навчання 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 4 Рік підготовки – І 

Модулів – 1 Семестр – І 

Змістових модулів – 3 Лекції – 28 

Загальна кількість 

годин – 120 
Практичні – 32 

Тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи здобувача 

– 4 

Індивідуальні –  0 

Самостійна робота – 60 

Форма контролю – диференційований залік 

 

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в хореографії, мистецькій освіті, виконавській 

діяльності, що передбачає застосування певних теорій та методів 

хореографічного мистецтва і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

ЗК03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК05. Навички здійснення безпечної діяльності. 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПР03. Вільно спілкуватись державною мовою усно і письмово з професійних та ділових питань. 

ПР05. Аналізувати проблеми безпеки життєдіяльності людини у професійній сфері, мати навички їх 

попередження, вирішення та надання першої допомоги. 

По завершенню вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні: 

знати:  

• основні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності людини і порядок застосування їх у 

професійній області; 

• основи виробничої безпеки, засоби та заходи профілактики травматизму і професійних 

захворювань; 

• причини, виникнення небезпечних ситуацій на виробництві та життєдіяльності людини; 

• правові, нормативно-технічні та організаційні основи забезпечення безпеки життєдіяльності 

людини та концепції організації охорони праці; 

вміти:  

• виявити основні небезпеки, що виникають в життєдіяльності людини; 

• оцінювати середовище перебування щодо особистої безпеки, безпеки колективу, провести 

моніторинг небезпечних ситуацій в умовах загрози і виникнення небезпечних та надзвичайних 

ситуацій; 

• приймати рішення щодо безпеки в межах своїх повноважень; 

• обґрунтувати нормативно-організаційні заходи забезпечення безпечної експлуатації 

технологічного обладнання та попередження виникнення надзвичайних ситуацій; 

володіти: 
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 навичками забезпечення безпеки життєдіяльності в виробничих, побутових умовах і в 

надзвичайних ситуаціях; 

 навичками ведення здорового способу життя та здоров’язбереження; 

навичками надання першої медичної допомоги. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Загальні методи навчання з навчальної дисципліни:  

словесні (розповідь, пояснення, дискусія, описова розповідь); 

наочні (ілюстрація, демонстрація); 

практичні (репрезентативний показ навчального матеріалу, практичні роботи, написання 

рефератів);  

робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 

відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп’ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

самостійна робота (діагностика рівня власного здоров’я та рівня працездатності). 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
 

 

Назви змістових модулів і тем 

Денна форма навчання 

Кількість годин 

В
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ь
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г
о
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е
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МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Безпека життєдіяльності 

Тема 1. Категорійно-поняттєвий апарат безпеки 

життєдіяльності. Ризик як кількісна оцінка небезпек. 
8 2 2 4 

Тема 2. Фактори небезпек навколишнього середовища. Воєнна 

безпека. Сучасні фактори воєнної небезпеки 
14 4 4 6 

Тема 3. Дія шуму і вібрації на організм людини. Іонізуючі 

випромінювання. Небезпека електричного струму. Загальна 

характеристика електричної енергії. 

14 4 4 6 

Поточний контроль 

Тема 4. Людина та середовище її життєдіяльності. Медико-

біологічні та соціальні проблеми здоров’я. 
12 4 2 6 

Тема 5. Фізіологічні та психологічні особливості організму 

людини. 
8 2 2 4 

Тема 6. Надання першої долікарської допомоги потерпілому. 12 4 2 6 

Поточний контроль 

Разом за змістовим модулем 1 68 20 16 32 

Змістовий модуль 2. Охорона праці 

Тема 7. Особливості охорони праці жінок, неповнолітніх, осіб 

з інвалідністю та людей похилого віку. Соціальні гарантії 

охорони праці 

14 4 4 6 

Тема 8. Управління охороною праці суб’єктів господарювання. 

Засоби захисту працівників на виробництві 
10 2 2 6 

Тема 9. Профілактика виробничого травматизму 8 2 2 4 

Поточний контроль 

Разом за змістовим модулем 2 32 8 8 16 
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Змістовий модуль 3. Нормативно-правова основа безпеки життєдіяльності та охорони праці 

Тема 10. Конституційні засади безпеки життєдіяльності. 

Система національного законодавства з безпеки 

життєдіяльності 

12 2 2 8 

Поточний контроль 

Тема 11.  Нормативно-правова основа охорони праці. Основні 

принципи державної політики України в галузі охорони праці. 

Державне управління охороною праці 

8 2 2 4 

Поточний контроль 

Разом за змістовим модулем 3 20 4 4 12 

РАЗОМ ЗА МОДУЛЬ І 120 32 28 60 

 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Критерії оцінювання до поточного, модульного контролю, диференційованого заліку. 

 

Рівні навчальних 

досягнень 
Загальні критерії оцінювання 

Відмінно 

90-100 (А) 

Здобувач освіти вільно володіє темою, логічно і усвідомлено відтворює 

навчальний матеріал, розкриває закономірності, оцінює явища, процеси, 

встановлює та обґрунтовує причинно-наслідкові зв’язки, аргументовано і 

переконливо доводить свою точку зору, робить логічно побудовані висновки, 

відповідно до теми. Демонструє відмінні знання спеціальної термінології та 

застосовує їх у практичній діяльності. 

Добре 

80 – 89 (В) 

Добре 

74 – 79 (С) 

Здобувач володіє темою, самостійно відтворює, матеріал та відповідає на 

питання, вміє розкрити суть понять та процесів, вміє аналізувати, порівнювати 

та робити висновки. 

Демонструє добрі знання зі спеціальної  термінології. 

Задовільно 
66 – 73 (D) 

60-65 (E)  

Здобувач демонструє задовільне знання вивченого матеріалу не повністю його 

відтворює, з окремими помилками; непереконливо відповідає, плутає поняття, 

додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних 

знань. Періодично порушує дисципліни та порядок. Демонструє слабкі знання 

зі спеціальної термінології. 

Незадовільно 
35-59 (FX) 

1-34 (F) 

Здобувач демонструє фрагментарні, поверхневі знання (менше половини) при 

незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєвих помилок. Не 

дотримується дисципліни та порядку.  

 

Критерії оцінювання до самостійної роботи 

 

90-100 

(А) 

Здобувач освіти у повному обсязі виконав завдання самостійної роботи. Рівень 

демонстрації чи презентації виконаного завдання на високому рівні. Виконане завдання 

відповідає вимогам, має чітку та цілісну структуру. Виконання завдань для самостійної 

роботи подавались вчасно без затримок. 

80-89  

(В) 

Завдання, що винесене на самостійне опрацювання виконане у повному обсязі, 

подавалось вчасно, проте має незначні помилки, які були усунені в найкоротші терміни 

та не впливають на загальний результат виконаної роботи. 

74-79  

(С) 

Завдання самостійної роботи виконане на середньому рівні. Самостійна робота 

здобувача освіти виконувалась не завжди вчасно. Виконані завдання самостійної 

роботи мають помилки та виконані не повністю. 
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66-73  

(D) 

Виконані завдання самостійної роботи виконані не в повному обсязі. Об’єм виконаного 

завдання менше 50% від загального, з порушенням термінів їх подачі та середнім рівнем 

їх практично відтворення. 

60-65  

(E) 

Завдання для самостійної роботи виконанні частково. Об’єм виконаного завдання 

менше 40% від загального. Здобувач освіти відтворює та демонструє виконання  

завдання на низькому рівні. 

35-59 

(FX) 

Здобувач освіти виконав завдання представлені для самостійного опрацювання не 

вчасно. Об’єм виконаного завдання менше 30% від загального. Виконання завдань 

винесених на самостійне опрацювання на примітивному рівні. 

1-34  

(F) 

Здобувач освіти знає теми та завдання винесені на самостійне опрацювання, проте 

виконання цих завдань має примітивний рівень його презентації чи практичного 

відтворення. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82−89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Система накопичення балів 
 

- Поточний контроль (3 одиниці на змістовий модуль), усне опитування, практичний показ 

чи демонстрація, які визначають контроль рівня знань здобувачів освіти.  

- Модульний контроль визначається сумою балів поточних контролів змістового модулю 

враховуючи оцінку самостійної роботи. 

- Самостійна робота (1 одиниця на змістовий модуль або модуль) оцінюється в кінці 

семестру. 

Вид контролю 
Кількість, 

відповідно до робочої програми 

Максимальна 

кількість балів 

Поточний/ Модульний 

контроль 
3 max 100 

Самостійна робота 1 max 100 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати за семестр на 

1 МК 
400 

Екзамен, диф.залік 1 max 100 

Формула до екзамену 

400:4*0,5 = 50 – результат оцінки до екзамену 

100*0,5 =50 – результат екзамену 

50 +50 =100 – підсумкова оцінка за екзамен 

Формула до заліку 400:4 = 100 – результат заліку 
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Допоміжна 

1. Наказ МВС України від 30 грудня 2014 року №1417 «Правила пожежної безпеки в Україні».  
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закладів та установ системи освіти України». 

3. Радіаційна безпека. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Безпека 

життєдіяльності» для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання / Укладачі Н.В. Волненко, 

О.В. Крайнюк, В.М. Литвиненко, Г.В. Покотило. Харків.: ХНАУ, 2012. – 32с. 
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ПОЛІТИКА КУРСУ 

Відвідування є важливим компонентом курсу. В умовах дистанційного навчання форма проведення 

спілкування – онлайн. 

Повторне виконання завдання є можливим у разі наявності серйозних причин для невиконання завдання 

в перший раз (хвороба, підтверджена документально, відсутність технічних можливостей бути он-лайн або 

виконувати завдання, відсутність необхідного матеріалу). 

Виправлення низької оцінки можливе в разі виконання здобувачом додаткового завдання в межах теми, 

даного викладачем. ВСІ завдання мають бути виконані. В разі очного навчального процесу – всі семінари 

мають бути оцінені, в разі дистанційного навчання – всі завдання мають бути здані шляхом завантаження 

робіт у Google Classroom.  

Академічна доброчесність та плагіат. Плагіат (запозичення авторського доробку третіх осіб без 

посилання на першоджерела) є неприпустимим, якщо йдеться про письмове завдання). Здобувач 

зобов’язаний опрацьовувати джерела за темами, що дасть йому змогу робити власні висновки за всіма 

темами та розвине критичне мислення. 
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