
 

Силабус навчальної дисципліни 

« СУЧАСНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ» 

           Спеціальність: 263 Цивільна безпека 

Галузь знань: 26 Цивільна безпека 

Факультет:  Фармації та біотехнології 

Кафедра:  Охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Викладач: Плис М.М., викладач 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Семестр/тетраместр 7 (сьомий) /13 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3,0/90 годин 

МЕТА дисципліни Вивчення законодавчих і нормативних правових актів України 

та міжнародних стандартів, вирішення організаційних і 

управлінських завдань у сфері використання засобів індивідуального 

та колективного захисту, застосування знаків безпеки та захисту 

здоров’я працівників в залежності від характеру виробничого 

процесу та надзвичайної ситуації.  

Чому можна навчитись 

(Результати навчання) 

ПРН07. Обирати оптимальні заходи і засоби, спрямовані на 

зменшення професійного ризику, захист населення, запобігання 

надзвичайним ситуаціям. 

ПРН16. Обирати оптимальні способи та застосовувати засоби 

захисту від впливу негативних чинників хімічного, біологічного і 

радіаційного походження. 

ПРН24. Передбачати безпечну роботу газодимозахисної служби, 

експлуатацію комплектів засобів індивідуального захисту 

рятувальників. 

Зміст дисципліни Модуль: Сучасні засоби захисту працюючих 

Змістовний модуль 1: 

Нормативно-правова база з питань захисту працюючих 

     Тема 1.1 Нормативно-правові документи України в сфері 

забезпечення та використання засобів індивідуального та 

колективного захисту.  

Тема 1.2 Практика роботи з нормативно-правовими актами з питань 

використання засобів індивідуального та колективного захисту.  

 Змістовний модуль 2: Засоби захисту та знаки безпеки 

     Тема 2.1 Засоби індивідуального захисту. 

     Тема 2.2 Вибір засобів індивідуального захисту відповідно з 

характером професійної діяльності працівника. Правила та порядок 

застосування ЗІЗ. 

     Тема 2.3 Засоби колективного захисту. Загальні вимого та 

класифікація. 

     Тема 2.4 Презентації та їх обговорення на тему: «Засоби 



 

індивідуального та колективного захисту». 

     Тема 2.5 Знаки безпеки та захисту здоров’я працівників.  

     Тема 2.6 Заходи та способи забезпечення колективного захисту.  
Види занять Лекційні,  практичні та самостійні заняття  

Методи навчання Словесні: лекція, пояснення, консультація; 

наочні: ілюстрація, презентація; практичні: практична робота; 

самостійна робота 

Пререквізити 

(передумови вивчення 

дисципліни) 

     Дисципліни: «Безпека життєдіяльності», «Основи гігієни праці та 

виробничої санітарії», «Основи хімічної безпеки», «Пожежна 

безпека», «Основи біологічної безпеки», «Основи радіаційної 

безпеки», «Захист у надзвичайних ситуаціях»,  «Психологічні 

фактори небезпек», «Основи теорії горіння та вибуху» і є 

передумовою для вивчення дисциплін: «Експертиза виробничих 

процесів», «Психологія кризових та екстремальних ситуацій»,  

проходження виробничої практики, підготовки кваліфікаційної 

бакалаврської роботи та державної атестації.  

Інформаційне 

забезпечення з фонду та 

репозитарію ДВНЗ 

УДХТУ 

    1. Кодекс цивільного захисту України №5404 – VI. 

    2. Постанова Кабінету міністрів України №1262 від 25.11.2009 р. 

Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників.  

    3. Постанова Кабінету міністрів України №771 від 21.08.2019 р. 

Технічний регламент засобів індивідуального захисту. 

    4. Вимоги з питань використання та обліку фонду захисних споруд 

цивільного захисту - наказ МВС України від 09.07.2018 р. № 579. 

    5. Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці – 

наказ Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 р. № 

1804, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2018 р. за 

№ 1494/32946 

    6. Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту 

органів дихання – наказ Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28.12.2007 р. №331, 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 квітня 2008 р. за № 

285/14976. 

Поточний та 

семестровий контроль 

Тестування за темами лекційного курсу, звіти з практичних робіт,  

виконання індивідуального завдання (реферат), диф. залік  

Електронний ресурс 

дисципліни 

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