
 

Силабус навчальної дисципліни 

« ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА» 

 

Спеціальність: 263 Цивільна безпека 

Галузь знань: 26 Цивільна безпека 

Факультет: Фармації та біотехнології 

Кафедра: Охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Викладач: доц.  Мітіна Н.Б. 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Семестр/тетраместр 8/16 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

6,0/180 годин 

МЕТА дисципліни закріплення теоретичних знань, набутих під час навчання, а також 

оволодіння практичними навичками роботи у різних ситуаціях, що 

властиві майбутній професії. 

Чому можна навчитись 

(результати навчання) 

ПРН04. Застосовувати отримані знання правових основ цивільного 

захисту, охорони праці у практичній діяльності. 

ПРН20. Демонструвати вміння щодо проведення заходів з ліквідування 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків, аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт. 

ПРН27. Проводити аудит виробництв на відповідність засобів безпеки, 

організаційно-технічних систем та методів захисту людини на 

підприємствах, в організаціях, установах усіх форм власності. 

ПРН23. Застосовувати заходи цивільного захисту: з інформування та 

оповіщування населення; стосовно укриття населення у захисних 

спорудах цивільного захисту; щодо евакуювання населення із зони 

надзвичайної ситуації та життєзабезпечення евакуйованого населення в 

місцях їх безпечного розміщення. 

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1. Організація навчання та атестації персоналу з 

питань охорони праці 

Змістовий модуль 2. Організація охорони праці на підприємстві 

Змістовий модуль 3. Загальні відомості про об'єкт практики 

Види занять Самостійна робота 

Методи навчання Основні види: словесні: пояснення, лекція, консультація; практичні: 

практичні роботи, графічні роботи 

Активні методи навчання: дискусія; аналіз завдань; самостійна робота 

Пререквізити (передумови 

вивчення дисципліни) 
Навчальні дисципліни: фізика, вища математика 

 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ДВНЗ УДХТУ 

1. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з 

"Виробничної практики" за освітнім рівнем "Бакалавр" для студентів 

спеціальності 263 "Цивільна безпека"/ Укладачі: Мітіна Н. Б. – Дніпро: 

ДВНЗ «УДХТУ», 2021. - 17с.  

2. Гогіташвілі Г. Г., Карчевській Є.-Т., Лапін В. М. Управління 

охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. 

посібник. - К.: Знання, 2007. - 367 с. 

3. Грибан В.Г., Негодченко А.І. Охорона праці. –  К. : Центр навчальної 



 

літератури, 2017. – 280 с. 

Поточний та семестровий 

контроль 

Поточний контроль:  Виконання календарного плану щоденника 

практики   

Семестровий контроль:  диф.залік 

Електронний ресурс 

дисципліни 

 


