
 

Силабус навчальної дисципліни 

« ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ НЕБЕЗПЕК » 

 

Спеціальність: 263 Цивільна безпека 

Галузь знань: 26 Цивільна безпека 

Факультет:  Фармації та біотехнології 

Кафедра:  Охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Викладач: к.т.н., доцент Смирнова О.В. 

Рівень вищої освіти бакалавр 

Статус дисципліни вибіркова 

Семестр/тетраместр 3 (третій)/6 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,0/90 годин 

МЕТА дисципліни ознайомлення студентів з типовими небезпечними психологічними 

факторами при здійсненні трудової діяльності, методами аналізу та 

прогнозування виникнення психологічних небезпек, методами надання 

психологічної допомоги. 
Чому можна навчитись 

(Результати навчання) 

ПРН08. Передбачати екологічно-збалансовану діяльність, необхідний 

рівень індивідуальної безпеки та психічного здоров'я у разі виникнення 

типових небезпечних подій. 

ПРН11. Визначати фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні шкідливі 

виробничі чинники та аналізувати безпечність виробничого устатковання. 

ПРН25. Організовувати та проводити навчання населення діям у 

надзвичайних ситуаціях, заняття з особовим складом підрозділу; доносити 

до фахівців і нефахівців інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний 

досвід у сфері професійної діяльності. 

Зміст дисципліни Модуль 1 Психологічні фактори небезпек 

Змістовий модуль 1 Вплив шкідливих виробничих чинників на 

працездатність людини 

Тема 1.1.  Фізичні,  хімічні та біологічні та небезпечні чинники 

Тема 1.2.  Психофізіологічні небезпечні чинники 

Тема 1.3. Системний аналіз психологічних чинників безпеки праці 

Тема 1.4. Моделювання та прогнозування небезпечних психологічних 

ситуацій 

Змістовий модуль 2  Психологічні умови ефективного здійснення 

особистістої трудової та професійної діяльності 

Тема 2.1 Психологія працездатності, динаміка, режим праці та 

відпочинку, функціональні стани  працівника   

Тема 2.2. Психологія безпеки та охорони праці особистості 

Тема 2.3.  Психологічна культура та наукова організація праці 

особистості 

Змістовий модуль 3 Психологічна допомога постраждалим 

внаслідок психотравмівних ситуацій 

Тема 3.1 Загальні принципи психологічної реабілітації постраждалих 

у надзвичайних та екстремальних ситуаціях 

Тема 3.2. Психотравмівні наслідки перебування в екстремальній 

ситуації 

Тема 3.3. Принципи та алгоритм надання невідкладної психологічної 

допомоги 

Тема 3.4. Невідкладна психологічна допомога та самодопомога 



 

Види занять Лекції, практичні, самостійні  

Методи навчання словесні: лекція 

наочні: демонстрація  

практичні: практичні та  самостійні роботи 

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

Дисципліни:  «Філософія», «Безпека життєдіяльності», «Екологічна 

безпека підприємств» та  «Нормативно-правове забезпечення охорони 

праці». 

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

1. Лукашевич Μ. Π. Соціологія праці: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 

440 с. ISBN 966-06-0288-X. 

2. Дворецька Г. В. Соціологія праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 

2001. – 244с. 

3.  Щербакова І. М. Психологія  праці  :  теоретичні  і  методологічні  

основи  наукових досліджень: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] 

/ І. М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 

2014. – 144 с. 

Поточний та 

семестровий контроль 

Індивідуальні тестові завдання, модульний контроль, презентація, 

залік  

Електронний ресурс 

дисципліни 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/index.php?categoryid=19 

 

http://do.udhtu.edu.ua/moodle/course/index.php?categoryid=19

