
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

 

 

Юридичний факультет 

 

 

Кафедра фізичного виховання 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Т.в.о.проректора 

Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

 

                О.В. Ведмідський 

___.___._______ 

 

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

 
з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» 
 

спеціальність 081 Право 

для здобувачів вищої освіти першого курсу факультету заочного навчання 

цивільних осіб, що навчаються на бакалаврському рівні вищої освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 2 

Плани практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни «Безпека 

життєдіяльності та охорона праці» для здобувачів вищої освіти першого курсу 

факультету заочного навчання цивільних осіб, спеціальності 081 Право / 

Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2016. - 7 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ:  

Грибан В. Г.-  професор кафедри фізичного виховання, доктор біологічних 

наук, професор.  

  

 

 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри фізичного виховання,  

протокол від 04.07.2016, №22 

 

Рекомендовано Науково-методичною радою університету 

протокол від __.__.20__, №__ 

 

 
 

 

Завідувач кафедри  

фізичного виховання        Л. В. Хрипко 

 

«_____»___________________ 20___ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Грибан В. Г., 2016 рік 

©ДДУВС, 2016 рік 



 3 

1. Теми практичних занять 

 

ТЕМА 2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ 

ПРАЦІ.ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В 

УКРАЇНІ. 

Практичне заняття №2-2 год. 

План 

1. Гарантії прав на охорону праці, визначені законодавчою базою України. 

Обов`язки роботодавця, права працівників. 

2. Особливості охорони праці жінок, неповнолітніх та інвалідів. 

3. Нормативні акти з охорони праці: міжгалузеві, галузеві та окремих об`єктів. 

Відповідальність за порушення вимог щодо охорони праці. 

4. Державне управління охороною праці. Управління охороною праці на 

підприємстві. 

5. Навчання та інструктажі з питань охорони праці. Стажування, дублювання і 

допуск працівників до роботи. 

6. Професійний добір і його методичне забезпечення. 

7. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття (за потреби – перелік документів, складання 

яких передбачається програмою): Дослідження надзвичайних ситуацій 

різними методами. Особливості БЖД у мегаполісах, сільській місцевості тощо. 

Будова та експлуатація вогнегасників. Шляхи евакуації персоналу. 

Використання первинних засобів гасіння пожеж. 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.8; 1.4.3; 

1.4.4; 1.4.5; 1.4.6; 1.4.7; 1.4.8;  1.4.10; 1.4.11; 1.4.18; 1.4.19; 2.1; 3.3; 3.6;  6.8; 6.13. 

 

2. Теми семінарських занять 

 

ТЕМА 1. ВСТУП ДО ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ 

Семінарське заняття №1-2 год. 

План 
1. Охорона праці як галузь людської діяльності і як навчальна дисципліна. 

Предмет, об`єкт, метод дослідження. 

2. Економічне та соціальне значення охорони праці. 

3. Основні етапи розвитку вчення про охорону праці. Зв`язок охорони праці з 

іншими науками. 

4. Стан охорони праці, виробничого травматизму і професійної захворюваності 

в Україні. Невиробничій травматизм. 

5. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці. 

6. Основні поняття в галузі охорони праці. 

Основні поняття: Предмет, об`єкт, метод дослідження, історія розвитку, стан 

охорони праці, державна політика, основні поняття. 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1; 1.3.1; 1.3.2;1.4.26; 2.1 – 

2.6;3.3;3.6;6.1; 6.5;6.6. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи студентів на практичних 

та семінарських заняттях 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства з питань 
безпеки життєдіяльності та охорони праці, теорії та правозастосовної практики.  

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Курсант, студент, слухач не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного 
матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, 
що розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє 
відповідними вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 


